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Réamhrá
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PÁIPÉIR SHAMPLACHA

 ROINNTEOIR TOSAIGH



 PÁIPÉIR SHAMPLACHA 

 ROINNTEOIR CÚIL



ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certificate of Education

2017

AM
1 uair 15 nóiméad.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige 
sin ag barr an leathanaigh seo. 
Roinn A: freagair gach ceann de na trí cheist sa roinn seo. Scríobh do 
fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
Roinn B: freagair dhá cheist ar bith ón roinn seo.  Scríobh do fhreagraí 
ar Roinn B ar an pháipéar línithe ag deireadh an scrúdpháipéir seo.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 75 an marc iomlán don pháipéar seo. 
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeisteanna 4, 5 agus 6.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh 
na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Tíreolaíocht 
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Roinn A

Freagair gach ceann de na trí cheist sa roinn seo.

1 Déan staidéar ar Áis 1A thíos a thaispeánann hidreagraf stoirme don 
Abhainn Conwy, an Bhreatain Bheag, ó 10-11 Feabhra 2002.

Áis 1A
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  Arna atáirgeadh i bhfoirm oiriúnaithe le caoinchead Philip Allan (ó Hodder Education).

 

 (a) Déan cur síos agus tabhair míniú ar na hathruithe sa doirteadh 
abhann a léirítear.

 

   [6]



5

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (b) Déan staidéar ar Áis 1B thíos a thaispeánann stráice abhann in aice 

le Léim an Mhadaidh.  Freagair na ceisteanna a leanann.

Áis 1B

  (i) Sainaithin agus mínigh an próiseas iompair abhann a bhogfadh 
na bolláin seo chuig an tsuíomh seo.

   [3]

Foinse: CCEA
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  (ii) Mínigh go hachomair cén fáth a mbeadh gá le haibhneacha 

áirithe a chainéalú agus cuir síos ar dhá dhóigh leis seo a 
dhéanamh.

   [6]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
2 (a) Sainmhínigh na téarmaí ‘uatrófaigh’ agus ‘heitreatrófaigh’.

   [2]

 (b) Mínigh cén fáth nach dtéann pirimidí trófacha níos faide ná 4 nó 5   
  leibhéal. 

   [2]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (c) Déan staidéar ar Áis 2 thíos a thaispeánann an t-athrú i bpobail fásra 

i gcomharbas príomhúil ar charraig lom.

Áis 2

Carraig 
lom

Céim na 
léicean agus 
na gcaonach

Céim na 
luibheanna 

bliantúla

Céim na 
luibheanna 
ilbhliantúla

Céim na scrobarnaí

Foraois

A

B

Am

Foinse: Arna oiriúiniú ó http://image.wistatutor.com

  (i) Maidir le comharbas plandaí de, roghnaigh ón liosta seo a leanas 
na lipéid is cuí do Chéimeanna A agus B ar Áis 2.

• Fásra na Forchéime Aeráide
• Pobal Téisclime
• Fásra na Plagfhorchéime
• Comharbas Tánaisteach
• Séir

   Céim A:  

   Céim B:   [2]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  (ii) Cuir síos go hachomair ar 3 athrú a tharlóidh do ghnéithe an 

fhásra seo le himeacht ama.

   [3]

 (d) Déan cur síos agus tabhair míniú ar an aistriú fuinnimh in 
éiceachóras mionscála a ndearna tú staidéar air.

   [6]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
3 (a) Déan staidéar ar Áis 3A thíos a thaispeánann meánbháisteach 
  bhliantúil dhomhanda.

Áis 3A
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 © Cóipcheart ó Colourpoint Educational 2015

  (i) Cuir síos ar an éagsúlacht sa mheánbháisteach bhliantúil 
dhomhanda a thaispeántar in Áis 3A. 

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  (ii) Mínigh an dóigh a rachadh teagmhas El Niño i bhfeidhm ar an 

phatrún a thaispeántar in Áis 3A ar an leathanach roimhe.

   [6]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (b) Déan staidéar ar Áis 3B thíos a thaispeánann gnáthshuíomh 

Scairdsruth an Fhronta Pholaigh sa tsamhradh agus sa gheimhreadh.

Áis 3B

s

Suíomh scairdsruth an fhronta 
pholaigh sa tsamhradh
Suíomh scairdsruth an fhronta 
pholaigh sa gheimhreadh

  Mínigh an dóigh a dtéann Scairdsruth an Fhronta Pholaigh i bhfeidhm 
ar an aimsir in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór.

   [6]

© Crown Copyright / Met Office
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Roinn B

Freagair dhá cheist ar bith sa roinn seo.

4 Agus tagairt á déanamh agat do chás-staidéar tuile i dTNFG (MEDC), cuir 
síos ar chúiseanna na tuile agus mínigh na hiarmhairtí a bhí ann dá barr 
do dhaoine, do mhaoin agus don talamh. [15]

5 Agus tagairt á déanamh agat do do chás-staidéar ar éiceachóras Tundra, 
luacháil na fíoréifeachtaí agus na héifeachtaí féideartha d’athrú aeráide 
air.  [15]

6 Agus léaráid anótáilte mar chuidiú agat, cuir síos ar ghnáthstruchtúr 
hairicíní agus mínigh na dálaí a bhíonn de dhíth lena bhfoirmiú. [15]
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Uimhrigh do fhreagraí go soiléirUimhir
Ceiste



20

Uimhrigh do fhreagraí go soiléirUimhir
Ceiste



21
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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1 uair 15 nóiméad.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ  
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige 
sin ag barr an leathanaigh seo.
Roinn A: freagair na trí cheist uilig sa roinn seo.  Scríobh do fhreagraí 
sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
Roinn B: freagair dhá cheist ar bith as an roinn seo.  Scríobh 
do fhreagraí do Roinn B ar na leathanaigh línithe ag deireadh an 
scrúdpháipéir seo.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 75 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeisteanna 4, 5 agus 6.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na 
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

23

Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra
ADVANCED SUBSIDIARY (AS)

General Certificate of Education
2017

Tíreolaíocht 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe AS 2
ag measúnú

Tíreolaíocht Dhaonna
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Roinn A

Freagair na trí cheist uilig sa roinn seo.

1 (a) Déan staidéar ar Áis 1 thíos a thaispeánann sonraí déimeagrafacha 
don tSín ó 1950 go 2012.
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  Cuir síos ar an dóigh a bhfuil eochairghnéithe den tSamhail den 
Trasdul Déimeagrafach le feiceáil sna treochtaí a thaispeántar in Áis 1.

   [5]

© CCEA
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (b) Déan idirdhealú idir clárú staitisticí beatha agus sonraí daonáireamh 

náisiúnta agus tabhair breac-chuntas ar chúis amháin a mheasfaí 
bailiú sonraí daonra a bheith níos éifeachtaí in TNFGanna (MEDCs) 
ná i TBFGanna (LEDCs).

   [4]

 (c) Déan luacháil ar an teoiric inbhuanaitheachta daonra a mhol Thomas 
Malthus.

   [6]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
2 (a) Déan staidéar ar Áis 2 thíos a thaispeánann an leanúntas
  tuathuirbeach.

Áis 2

Foinse:  Rural Developments & the Countryside le Sue Warn  (Philip Allan)

  
  Bain úsáid as Áis 2, agus cuir síos ar an dóigh a n-athraíonn gnéithe 

lonnaíochta de réir mar a mhéadaíonn an fad slí ón LCG (CBD).  Ní 
mór duit tagairt a dhéanamh d’áiteanna ar mhaithe le léiriú.

   [5]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (b) Mínigh cén fáth a mbeadh sé ina bhuntáiste do cheantar i 

dTuaisceart Éireann a bheith ainmnithe mar Limistéar Sáráilleachta 
Nádúrtha (LSAN) (AONB).  

   [4]

 (c) Téann na saincheisteanna seo a leanas i bhfeidhm ar cheantair 
  ionchathracha i dTNFGanna (MEDCs):

• Díth gheilleagrach 
• Athuirbiú
• Uaisliú

  Roghnaigh ceann amháin de na saincheisteanna seo agus cuir síos 
ar an dóigh a ndeachaigh sé i bhfeidhm ar do chás-staidéar TNFG 
(MEDC) ar cheantar ionchathrach.

 

   [6]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
3 (a)  Déan staidéar ar Áis 3 thíos a thaispeánann sonraí do na tíortha   
  BRICS an Bhrasáil, an Rúis, an India, an tSín, an Afraic.

Áis 3

Tír Daonra 
(milliúin)

Onnmhairí
($ billiúin)

Allmhairí  
($ billiúin) 

OTI (GDP)
per capita  
($)

Ráta 
Litearthachta 
(%)

Ionchas 
Saoil 
(blianta) 

an Brasaíl 201 256 239 15,034 93.5 76
an Rúis 143 542 358 24,120 99.6 70
an India 1,210 309 500 5,410 74.1 65
an tSín 1,354 2,021 1,780 11,904 95.1 76
an Afraic Theas 52 101 106 12,504 93.0 61

  (i) Luacháil beart forbartha geilleagrach amháin ó Áis 3.

   [3]

  (ii) Chuaigh an Afraic Theas sa ghrúpa de thíortha BRIC in 2010. 
   
   Bain úsáid as Áis 3 agus cuir síos ar an fháth, dar le roinnt 

daoine, nach raibh áit tuillte ag an Afraic Theas sa ghrúpa seo.

   [3]

© an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (b) Mínigh cad é is ‘margaí éiritheacha’ ann i gcomhthéacs TBFGanna   
  (LEDCs).

   [3]

 (c) Agus tagairt á déanamh agat do chás-staidéar náisiúnta, mínigh go 
hachomair an ról a bhí ag cúnamh maidir lena fhorbairt.

   [6]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Roinn B

Freagair dhá cheist ar bith sa roinn seo.

4 Maidir le polasaí náisiúnta torthúlachta a ndearna tú staidéar air, mínigh 
an gá a bhí leis, agus cuir síos ar an dóigh ar cuireadh i bhfeidhm é. [15]

5 Agus tagairt á déanamh agat do do chás-staidéar uirbeach, pléigh na 
saincheisteanna a d’éirigh as mear-uirbiú i dTBFGanna (LEDCs).  [15] 

6 Luacháil an éifeacht ar fhorbairt dhomhanda a bhí ag an dá Sprioc 
Forbartha na Mílaoise a ndearna tú staidéar orthu. [15] 
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR 
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LEATHANACH BÁN



Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra
ADVANCED SUBSIDIARY (AS)

General Certificate of Education
2017

AM
1 uair an chloig.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo. 
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair an dá cheist.
Ag deireadh an scrúdaithe seo ceangal do thuairisc saothair allamuigh 
agus an tábla sonraí go daingean den pháipéar seo ag úsáid an 
scoráin chomhaid atá curtha ar fáil.
Tá dhá leathanach ag deireadh an leabhráin cheisteanna agus freagraí 
seo le húsáid mar bhileoga leanúna de réir mar is gá.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeisteanna 1(a)
agus 1(c).
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na 
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Tíreolaíocht 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe AS 3
ag measúnú

Scileanna agus Teicnící Saothair Allamuigh sa 
Tíreolaíocht
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Freagair an dá cheist.

Achoimre ar shaothar allamuigh agus tábla sonraí.

Ag deireadh an scrúdaithe ba chóir iad seo a cheangal go daingean den 
pháipéar seo ag úsáid an scoráin chomhaid atá curtha ar fáil.

1 (a) “Agus saothar allamuigh á phleanáil tá géarghá le bheith ar an eolas 
faoi ghuaiseanna/rioscaí agus faoi bhearta teagmhasachta ábhartha.”

  Pléigh an ráiteas seo agus tagairt á déanamh agat do phleanáil 
  do shaothair allamuigh.

   [6]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (b) (i) Ar an ghrafpháipéar thíos, úsáid teicníc ghrafach chuí le sonraí 

atá ábhartha d’aidhm/hipitéis do shaothair allamuigh a chur i 
láthair go beacht.  (Ní mór duit na sonraí seo a roghnú ó do 
thábla). [7]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  (ii) Cuir síos ar do ghraf maidir le haidhm do shaothair allamuigh.

   [3]

 (c) Cuir síos go mion ar theicníc bhailithe sonraí príomhúla amháin
  a d’úsáid tú i do shaothar allamuigh le sonraí atá i do thábla a 

tháirgeadh agus tabhair breac-chuntas ar an dóigh ar chinntigh tú gur 
sonraí beachta a bailíodh.

   [5]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (d) Mínigh an cuspóir atá le hanailís staitistiúil in imscrúdú saothair 

allamuigh agus, tagairt á déanamh agat d’aidhm do shaothair 
allamuigh, cosain an modh staitistiúil a roghnaíodh mar mhodh cuí 
do do shaothar allamuigh.

   [6]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (e) Roghnaigh próiseas amháin ó Áis 1 thíos agus mínigh an dóigh arbh 

fhéidir é a mhionathrú le do shaothar allamuigh a fheabhsú.

Áis 1

   [3]

roghnú suímh 

sampláil

eagrú grúpa

tástáil phíolótach

Próiseas:

© CCEA
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NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
2 (a) Rinne tíreolaí suirbhé fásra i gceantar ardtailte.

  (i) Mínigh cén fáth ar gléas úsáideach é cuadraí ag tíreolaithe le 
staidéar a dhéanamh ar fhásra.

   [3]

  (ii) Agus tagairt á déanamh agat d’Áis 2A ar an chéad leathanach 
eile, mínigh cén fáth a bhfuil sé ríthábhachtach méid cuadraí a 
chur san áireamh nuair atá staidéir ar fhásra á bpleanáil.

   [3]
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Áis 2A

Coillearnach Dhuillsilteach

Talamh Riascach

Talamh Portaigh

Móinteán Fraoigh

Léicean ar Chrann

© CCEA 
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (b) Déan staidéar ar Áis 2B thíos a bhaineann le céimeanna tosaigh 

de thástáil staitistiúil Rang Spearman a bhí in úsáid le himscrúdú 
a dhéanamh ar an ghaolmhaireacht idir ráta báis naíonán agus an 
céatadán den daonra a chónaíonn i gceantair uirbeacha do shampla 
de 15 tír.

Áis 2B

Tír X
Ráta 
Báis 

Naíonán

Rang
X

Y
% 

Uirbeach

Rang 
Y

d d2

an Ailgéir 26 9 73 5 4 16
an Ostair 3.1 14 67 6.5 7.5 56.25
an Bheilg 3.8 13 99 1 12 144
an Bheilís 14 10 45 11 -1 1
an Bholaiv 39 6 67 6.5 -0.5 0.25
an Bhotsuáin 32 7 62 8 -1 1
Ceanada 4.8 11 80 3.5 7.5 56.25
an Éigipt 29 8 43 13 -5 25
an Ghaimbia 55 4 57 9 -5 25
Guine Bissau 94 1 44 12 -11 121
An tSeapáin 1.9 15 91 2 13 169
an Mhaláiv 66 3 16 15 -12 144
Mósaimbíc 85 2 31 14 -12 144
an tSeineagáil 43 5 47 10 -5 25
RA 3.9 12 80 3.5 8.5 72.25

∑d2 = 1000
Foinse:  http://www.prb.org/pdf14/2014-world-population-data-sheet_eng.pdf
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  (i) Agus Áis 2B ón leathanach roimhe in úsáid agat, comhlánaigh 

ríomhaireacht Ranga Spearman agus déan trácht ar shuntas 
staitistiúil an toraidh.

   Tá an fhoirmle agus na cairteacha suntais ar fáil in Áis 2C ar an 
chéad leathanch eile.

 Trácht ar an tsuntas staitistiúil:

  

    [5]

  (ii)  Cad iad na fáthanna tíreolaíocha a d’fhéadfaí a lua leis an 
toradh staitistiúil seo a mhíniú?

   [4]

rs = 



52

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Áis 2C

Cothromóid Rang-Chomhghaolúcháin agus Cairteacha Suntais 
Spearman

Foirmle:

an áit a bhfuil d = an difríocht i rang atá ag na luachanna de gach  
          péire comhoiriúnaithe
    n = líon na bpéirí rangaithe
    ∑ = suim

Tábla agus Graf Suntais Rang-Chomhghaolúcháin Spearman
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Luachanna criticiúla do rs

Céimeanna saoirse [Líon péirí rangaithe (n) – 2]

Leibhéal suntais

céimeanna saoirse 0.05 (5%) 0.01 (1%)

8 0.72 0.84
9 0.68 0.80
10 0.64 0.77
11 0.60 0.74
12 0.57 0.71
13 0.54 0.69
15 0.50 0.65
20 0.47 0.59
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (c) Rinne grúpa de dhaltaí tíreolaíochta staidéar ar abhainn, ag bailiú 

sonraí maidir le méid ualach grinnill ag suíomh amháin a roghnaíodh 
go randamach feadh abhann.

  Taispeánann Áis 2D na sonraí a bailíodh.

Áis 2D

Uimh. Sampla: Ais fhada (cm)
1 4.3
2 4.3
3 7.2
4 9.8
5 11.4
6 15.3
7 19.0
8 19.1
9 24.5
10 32.7

                  © CCEA

  (i)  Ríomh an meán don tacar sonraí seo agus luaigh buntáiste 
amháin as an staitistic seo a úsáid leis na sonraí a achoimriú.

   Meán:   cm 

   [3]

  (ii) Sa staidéar seo ní dhearna na daltaí imscrúdú ar mhéid ualach 
grinnill ach ag suíomh amháin feadh na habhann. 

   Luaigh agus mínigh teicníc shamplála chuí a d’fhéadfadh siad 
úsáid le suíomhanna breise feadh na habhann a roghnú leis an 
hipitéis seo thíos a imscrúdú:  

   “Téann méid ualach grinnill i laghad in abhainn de réir mar a 
bhogann tú ón fhoinse go dtí an béal”.

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (d) Déan staidéar ar Áis 2E, ar tábla leathchomhlánaithe é a léiríonn an 

cion céatadánach de chré, de shiolta agus de ghaineamh atá sna 
cineálacha éagsúla d’ithir a thaispeántar.  

  Is graf triantánach í Áis 2F, ar an chéad leathanach eile, leis na 
sonraí seo a léiriú. Tá sonraí ón ithir dhúrabháin (A) agus ón chré 
ghainmheach (B) sa tábla agus sa ghraf thriantánach araon.

Áis 2E

A:  
Dúrabhán

B:  Cré 
ghainmheach

C:Gaineamh                                                
dúrabháin 

D:  Cré

% Gaineamh 40 50 10
% Siolta 40 10 10
% Cré 20 40 80

© CCEA

  (i) Agus an graf triantánach Áis 2F, ar an chéad leathanach eile,
   in úsáid agat, comhlánaigh an tábla, Áis 2E, agus taispeáin 
   an cion céatadánach de ghaineamh, de shiolta agus de chré 
   don ithir atá lipéadaithe C ar an ghraf thriantánach. [3]

  (ii) Ar an ghraf thriantánach, Áis 2F, ar an chéad leathanach eile, 
breac go beacht agus lipéadaigh ithir D (cré) agus sonraí ó Áis 
2E thuas in úsáid agat.  
 [3]

  (iii) Mínigh an dóigh ar féidir le graif thriantánacha a bheith mar 
chuidiú le sonraí tíreolaíocha a anailísiú agus a léirmhíniú.

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Áis 2F

% GAINEAMH

% CRÉ

% CRÉ

% GAINEAMH

% SIOLTA

% SIOLTA

  EOCHAIR

© CCEA 
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Uimhrigh do fhreagraí go soiléirUimhir 
Ceiste
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Uimhrigh do fhreagraí go soiléirUimhir 
Ceiste
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra ar an Leabhrán Freagraí atá curtha ar fáil. 
Freagair dhá cheist, ceann amháin ó gach ceann den dá rogha a ndearna tú staidéar orthu. 
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Freagair dhá cheist, ceann amháin ó gach ceann den dá rogha a ndearna tú 
staidéar orthu.

Rogha A:  Teicteonaic Phlátaí:  Teoiric agus Torthaí

Ceachtar acu

1 (a) Déan staidéar ar Áis 1 (leathanach 66 den Leabhrán Áiseanna) a chuireann síos ar 
chúrsaí teicteonacha i dTuaisceart na Tuirce.

 
  Ainmnigh an cineál d’imeall pláta atá ann ag Éasc na hAnatóile Thuaidh agus mínigh 

na próisis is cúis le creathanna talún gan gníomhaíocht bholcánach feadh an imill seo.  
  [9]

 (b) Agus tagairt á déanamh agat d’áiteanna ar mhaithe le léiriú, cuir síos ar na 
guaiseanna agus ar na buntáistí socheacnamaíocha féideartha mar gheall ar 
ghníomhaíocht bholcánach.  [8]

 (c) Agus tagairt á déanamh agat do chás-staidéar mionscála, luacháil éifeachtúlacht an 
ullmhucháin agus na bainistíochta freagartha maidir le gníomhaíocht bholcánach.  
[18]

Nó

2  (a) Déan staidéar ar Áis 2 (leathanach 67 den Leabhrán Áiseanna) a thaispeánann 
próisis theicteonacha in imchuach An Aigéin Chiúin Thiar Thuaidh. 

  Agus léaráid/léaráidí mar chuidiú agat mínigh patrún na gníomhaíochta seismí agus 
bolcánaí a taifeadadh feadh an imill phláta seo.  [9]

 (b) Mínigh an chúis atá le dhá cheann ar bith de na héifeachtaí seismeacha seo thíos 
agus cuir síos ar a n-iarmhairt:

   Crith sheismeach               Leachtú                 Súnámaithe  [8]

 (c) Agus tagairt á déanamh agat do chás-staidéar mionscála ar ghníomhaíocht 
sheismeach, déan cur síos agus measúnú ar na straitéisí bainistíochta a bhí i 
bhfeidhm roimh an teagmhas agus ina dhiaidh.  [18]
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Rogha B:  Éiceachórais Thrópaiceacha: Nádúr agus Inbhuanaitheacht 

Ceachtar acu

3 (a) Déan staidéar ar Áis 3 (leathanach 68 den Leabhrán Áiseanna) a thaispeánann 
trasghearradh de chúrsaíocht atmaisféarach íseal-domhanleithid. 

  Ainmnigh aon cheann amháin ar bith de na trí bhithóm thrópaiceacha mhóra, A, B, 
nó C agus déan cur síos agus míniú ar an chineál d’aeráid bhliantúil atá aige agus 
tagairt á déanamh don Chill Hadley.  [9]

 (b) Déan cur síos agus míniú ar an bhagairt atá ann don timthriall chothaitheach san 
éiceachóras foraoise trópaicí mar gheall ar fhorbairt mhórscála.   [8]

 (c) Agus tagairt á déanamh agat do chás-staidéar ar scála réigiúnach i dtimpeallacht 
thrópaiceach thur/bhreacthur:
• cuir síos ar úsáid uiscithe; agus
•  mínigh na buntáistí agus na guaiseanna timpeallachta agus socheacnamaíochta 

mar gheall ar uisciú a úsáid sa réigiún.  [18]

Nó

4  (a) Déan staidéar ar Áis 4 (leathanach 69 den Leabhrán Áiseanna) a chuireann síos ar 
na hiarrachtaí a rinneadh in dhá thír le fadhbanna a bhain le salannú a réiteach. 

  
  Déan plé orthu seo agus ar réiteach ar bith eile a ndearna tú staidéar orthu, i dtaca le 

fadhbanna a tharla mar gheall ar uisciú a úsáid sna trópaicí tura/breacthura.  [9]

 (b)  Déan cur síos agus míniú ar an bhagairt atá ann d’ithir chriosach an éiceachórais seo 
mar gheall ar fhorbairt mhórscála ar fhoraoisí trópaiceacha.  [8]

 (c) Agus tagairt á déanamh agat do chás-staidéar mionscála, déan cur síos agus luacháil 
ar iarrachtaí le hinbhuanaitheacht shocheacnamaíoch agus thimpeallachta  
a bhaint amach in éiceachóras foraoise trópaicí.  [18]
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Rogha C:  Timpeallachtaí Cósta Dinimiciúla 

Ceachtar acu 

5 (a)  Déan staidéar ar Áis 5 (leathanach 70 den Leabhrán Áiseanna) a thaispeánann 
imeallbhord éiritheach gar do na Carraigeacha Bána, Aontroim Thuaidh. 

  Ainmnigh an tírghné ag A agus, le léaráid/léaráidí mar chuidiú agat, tabhair míniú ar  
an dóigh ar foirmíodh í agus ar a suíomh os cionn leibhéal farraige an lae inniu. [9]

 (b) Agus tagairt á déanamh agat do phróisis agus do thírghnéithe araon, déan idirdhealú 
idir cóstaí borruisce agus cóstaí síobuisce.  [8]

 (c)  Agus tagairt á déanamh agat do chás-staidéar ar scála réigiúnach ar bhainistíocht 
chósta inar úsáideadh straitéisí crua-innealtóireachta:
• cuir síos ar úsáid crua-innealtóireachta sa réigiún; agus
•  déan luacháil ar cé chomh hinbhuanaithe agus a bhí an cur chuige seo i dtaca  

le timpeallacht dhaonna agus fhisiceach an chósta de.  [18] 

Nó

6 (a) Déan staidéar ar Áis 6 (leathanach 71 den Leabhrán Áiseanna) a thaispeánann 
éagsúlacht de straitéisí crua-innealtóireachta agus boginnealtóireachta a bhí in úsáid 
leis an chósta a chosaint. 

  Ainmnigh agus mínigh an dóigh ar oibrigh trí cinn ar bith de na straitéisí a 
  léirítear.  [9]

 (b) Mínigh an ról atá ag dhá cheann ar bith acu seo thíos i dtaca le bainistíocht cósta:
• measúnacht tionchair timpeallachta MTT (EIA);
• anailís costais is tairbhe ACT (CBA);
• cealla dríodair;
• pleananna bainistíochta imeallboird PBI (SMP).  [8]

 (c)  Agus tagairt á déanamh agat do do staidéar réigiúnach TBFG (LEDC) de chósta ina 
bhfuil leibhéal na farraige ag éirí, déan cur síos agus míniú ar an bhagairt fhéideartha 
dá thimpeallacht dhaonna agus fhisiceach.  [18]
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Rogha D:  Athrú Aeráide: San Am atá Caite agus Faoi Láthair 

Ceachtar acu

7  (a)  Déan staidéar ar Áis 7 (leathanach 72 den Leabhrán Áiseanna) a thaispeánann 
athchruthú d’oighear oighreach i gceantar Chuan Shligigh in Iarthar na hÉireann.  

  Cuir síos ar na fáthanna taobh thiar de threo na sreabh oighir agus de chineál agus  
de threoshuíomh na dtírghnéithe sil-leaganacha éagsúla a thaispeántar. [9]

 (b)  Cuir síos ar an fhianaise ar phróisis réalteolaíochta, ghréine agus bholcánacha ba 
chúis leis an d’athrú aeráide san am atá caite.  [8]

 (c) Pléigh na buntáistí agus na fadhbanna mar gheall ar fhorbairt shocheacnamaíoch i 
réigiún oighreach a ndearna tú staidéar air.  [18]

Nó

8 (a) Déan staidéar ar Áis 8 (leathanach 73 den Leabhrán Áiseanna) a chuireann síos ar 
an staidéar ar chroíleacain oighir sa Ghraonlainn.  

  Pléigh cén fáth, dar le heolaithe, a mbeadh a dtorthaí mar chuidiú le hathrú 
timpeallachta féideartha amach anseo a thuar.  [9]

 (b) Cuir síos ar an dóigh ar tharla modhnú i ndálaí timpeallachta idir deireadh an 
oighriúcháin dheireanaigh agus an ré Holaicéineach mar gheall ar athrú aeráide. [8]

 (c)  Agus tagairt á déanamh agat d’áiteanna ag leibhéal idirnáisiúnta, déan cur síos  
agus míniú ar iarrachtaí le dul i ngleic le hathrú aeráide domhanda trí úsáid a  
bhaint as teicnící maolaithe agus oiriúnaithe.  [18]
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Áis 1

ÉAGOBHSAÍOCHT THEICTEONACH SA TUIRC

  Is briseadh ollmhór é Éasc na hAnatóile Thuaidh a théann trasna an chuid ó thuaidh 
den Tuirc, agus a mharcálann an teorainn idir an pláta Anatólach agus an pláta 
Eoráiseach is mó.  Meastar go bhfuil an ceantar ar cheann de na criosanna is 
gníomhaí go seismeach sa domhan.  Tá an Tuirc á brú siar ón taobh de réir mar a 
bhrúnn an pláta Arabach isteach sa phláta Eoráiseach.  Formíonn Éasc na hAnatóile 
Thuaidh imeall an phláta Anatólaigh agus tarlaíonn creathanna talún go rialta ar 
a feadh de réir mar a bhriseann codanna éagsúla.  Sa léarscáil léirítear an dóigh, 
le céad bliain anuas, ar bhain sraith de chreathanna talún ollmhóra creathadh as 
tuaisceart na Tuirce feadh na héasclíne.

© CCEA

© CCEA
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Áis 2

PRÓISIS THEICTEONACHA AR THEORAINN NA bPLÁTAÍ 
EORÁISEACHA AGUS AN AIGÉIN CHIÚIN
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Áis 3

CÓRAS CÚRSAÍOCHTA ATMAISFÉARACH ÍSEAL-DOMHANLEITHID

TRÓPASTAD

COMHIOMPAR

Aer ag Turnamh Aer ag TurnamhCILL HADLEY CILL HADLEYBÁISTEACH

TIRIM TIRIM

Sreabhann aer 
isteach sa 
chúrsaíocht 
mheán-
domhanleithead

Sreabhann aer 
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chúrsaíocht 
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domhanleithead
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Áis 4

GÉINMHODHNÚ:  AN tÁBHAR DÓCHAIS AG TALAMH FEIRME BUAILTE AG SALANN

                       Foinse: arna chur in oiriúint ó http://gmopundit.blogspot.com/2006/02/salt-tolerant-gm-canola-all-way-in-usa.html

AN tSEAPÁIN
I gcomhar le hOllscoil Tsukuba, tá Nippon Paper Industries i ndiaidh tabhairt 
faoi thurgnamh saothraithe amuigh le crainn eocailipe shalannfhulangacha.  
Deimhníodh salannfhulangacht an phlanda gheinmhodhnaithe seo i saothrú 
teach gloine, mar ar tugadh uisce dar 30% salandacht dó, díreach cosúil leis 
an tsáile.  Fásann an crann eocailipe salannfhulangach in ithir thriomaithe 
agus in ithir atá damáistithe ag salann, agus táthar ag súil leis go mbeidh sé 
éifeachtach chomh maith le dul i ngleic le téamh domhanda mar gur féidir 
leis astuithe dé-ocsaíde carbóin a ionsú.
      Cóipcheart © 2015 - JCN Newswire  

AN ASTRÁIL
Ba in 2006 a sábháladh an chéad bharr cruithneachta géinmhodhnaithe 
de chuid Iarthar na hAstráile, agus tá eolaithe ag súil leis go dtiocfaidh 
tréithchineálacha dá bharr a bheidh fulangach ar leathbhá agus ar shalannú.  
Tagann an barr seo mar thoradh ar chlár trí bliana $2 mhilliún a rinneadh faoi 
choraintín docht.  D’éirigh leis an triail agus is ábhar dóchais é do thalamh 
feirme atá buailte ag salann. Tá baol ann go gcaillfidh Lex Stone cuid mhaith 
d’fheirm an teaghlaigh mar gheall ar shalandacht, agus bhí an méid seo le rá 
aige: ‘Ní chuirfidh cruithneacht GM deireadh le salandacht, ach fágfaidh sé 
go mbeidh muid in ann barra a fhás. Nára fada uainn é.”

      © 2015 Penton. Gach cheart ar Cosnamh.
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Áis 5

CUID D’IMEALLBHORD GAR DO THRÁ NA gCARRAIGEACHA BÁNA, AONTROIM THUAIDH

 

© CCEA
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Áis 6

STRAITÉISÍ CRUA-INNEALTÓIREACHTA AGUS BOGINNEALTÓIREACHTA A ÚSÁIDEADH 
LEIS AN CHÓSTA A CHOSAINT

   Grianghraf A Grianghraf B

   Grianghraf C Grianghraf D 
Foinse:  Príomhscrúdaitheoir
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Áis 7

ATHCHRUTHÚ DE SHREABHA OIGHIR OIGHREACHA I MAIGH EO THUAIDH 
AGUS CUAN SHLIGIGH

Sruthanna oighir móra feadh 
umar agus bánna móra
Droimníní
Deilt Oigheartheagmhála
Moiréan Cliathánach
Talamh os cionn 150 méadar
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Mhuirthead Cuan 
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Sliabh Gamh

Na hOighearchlúideacha san Iarthuaisceart

An Bearnas Mór
an Éirne

AIGÉAN ATLANTACH

© Mayo Ireland Ltd 1996-2015
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Áis 8

AN FÉIDIR LE FIANAISE CHROÍLEACÁN OIGHIR D’ATHRÚ AERÁIDE ÓN AM ATÁ CAITE 
CUIDIÚ LINN AN MÉID ATÁ ROMHAINN A THUAR?

Bhí eolaithe de chuid Shuirbhé Antartach na Breataine páirteach i staidéar nua a nochtann 
sonraí atá ina n-ábhar iontais maidir le hathruithe ar aeráid an Domhain ó níos mó ná 100,000 
bliain ó shin.  

Rinneadh anailís ar chroíleacán oighir domhain nua ó oighearchlúid na Graonlainne 
agus is cosúil go bhféadfadh an tréimhse idiroighreach dheireanach (an tréimhse the idir 
‘oighearaoiseanna’ comhleantacha) léargas maith a thabhairt dúinn maidir leis an méid atá i 
ndán d’aeráid ár bpláinéid mar gheall ar an mhéadú ar gháis cheaptha teasa agus ar theochtaí 
atá ag éirí níos teo. 

Tá mionstaidéar á dhéanamh ar chisil de chroíleacán oighir na Graonlainne.  Tá réimse leathan 
tomhas in úsáid, lena n-áirítear anailís iseatópach a thugann eolas dúinn maidir le hathruithe 
teochta agus taisligh san am atá caite.   Tá gléasanna léasarbhunaithe in úsáid leis na hiseatóip 
agus na boilgeoga gáis atmaisféaracha atá ceaptha sna croíleacáin oighir a thomhas.  Dá 
bharr sin, is fearr an tuiscint a bheidh againn ar éagsúlachtaí aeráide san am atá caite ar bhonn 
bliain-go-bliain. 

D’eastósc an fhoireann an chéad taifead iomlán ar chroíleacán oighir ón Artach den tréimhse 
idiroighreach dheireanach ar a dtugtar an tréimhse Ímeach.  Sa taifead seo tugtar teochtaí, 
frasaíocht agus leibhéil gháis atmaisféaracha ón am atá caite.  Dá bharr seo, is fearr an tuiscint 
atá againn ar théamh an Domhain san am atá i láthair agus amach anseo, ar téamh é, dar le 
gach eolaí aeráide nach mór, atá ag tarlú mar gheall ar mhéaduithe ar gháis cheaptha teasa atá 
á dtáirgeadh ag an duine.    

Sna torthaí nua ó thionscadal Dhruileáil Oighir Ímeach na Graonlainne Thuaidh (NEEM) léirítear 
go raibh aeráid na Graonlainne Thuaidh thart faoi 8°C níos teo sa tréimhse idiroighreach 
Ímeach tá 130,000 go 115,000 bliain ó shin ná mar atá sé faoi láthair agus go raibh leibhéal na 
mara go garbh idir ceithre agus ocht méadar níos airde ná mar atá sé inniu. Má tharlaíonn an 
téamh atá thuartha sa Ghraonlainn sa 50–100 bliain eile, is féidir, de réir an staidéir, go mbeadh 
dálaí aeráide ann cosúil le dálaí  aeráide Ímeacha.

© British Antarctic Survey
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1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sa Leabhrán Freagraí atá curtha ar fáil.
Freagair dhá cheist, ceann amháin ó gach ceann den dá rogha a ndearna tú staidéar orthu.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 70 an marc iomlán don pháipéar seo. 
Déarfar measúnú ar chaighdeán na cumarsáide scríofa san fho-roinn deiridh de gach ceist. 
Léiríonn figiúirí ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist 
nó do gach cuid de cheist. 
Moltar go láidir duit na ceisteanna a léamh agus a mheas sula roghnaíonn tú na cinn atá tú ag 
dul a fhreagairt.
Tá Leabhrán Áiseanna leis an pháipéar seo.

Tíreolaíocht 
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Freagair dhá cheist, ceann amháin ó gach ceann den dá rogha 
a ndearna tú staidéar orthu.

Rogha A:  Tíreolaíocht Chultúrtha

Ceachtar acu

1 (a) Cad chuige nach ionann an éifeacht atá ag cibearspás ar fud an domhain? [8]

 (b)  Cén dóigh nach ionann, b’fhéidir, na próisis imirce a bhíonn in úsaid ag inimircigh gan 
cáipéisí inimirce agus inimircigh le cáipéisí inimirce?  [9]

 (c) Déan staidéar ar Áiseanna 1A agus 1B (leathanach 82 den Leabhrán Áiseanna) 
maidir le tírdhreacha cultúrtha.  Bain úsáid astu mar chuidiú agat agus déan 
measúnú ar an éifeacht atá ag tógálacha sóisialta ar an tírdhreach.  [18]

Nó

2 (a) Mínigh na dóigheanna a bhfuil athrú ar ghníomhaíocht shocheacnamaíoch mar gheall 
ar fhorbairt an chibearspáis.  [8]

 (b) Scrúdaigh an ghaolmhaireacht idir neamhionannais shóisialta agus inscne. Ní mór duit 
tagairt a dhéanamh d’áiteanna a ndearna tú staidéar orthu le do fhreagra a léiriú. [9]

 (c) Déan staidéar ar Áis 2 (leathanach 83 den Leabhrán Áiseanna) a thaispeánann 
eolas ó shuíomh gréasáin rialtas na hAstráile ag iarraidh lucht smuigleála agus lucht 
imirce gan cáipéisí inimirce araon a chur ó dhoras.

  Bain úsáid as an áis agus as ábhair do chás-staidéir agus pléigh na saincheisteanna 
polaitiúla a éiríonn as inimirce gan cáipéisí inimirce agus freagairtí bainteacha 

  rialtais.  [18]
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Rogha B:  Ag Pleanáil do Lonnaíochtaí Inbhuanaithe 

Ceachtar acu

3 (a) Cén dóigh nach ionann éiceabhailte móra/éiceachathracha agus lonnaíochtaí 
uirbeacha traidisiúnta maidir le cúrsaí inbhuanaitheachta?  [8]

 (b)  Déan staidéar ar Áis 3 (leathanach 84 den Leabhrán Áiseanna) maidir le modhanna 
iompair i gceantair uirbeacha agus bain úsáid aisti mar chuidiú agat le measúnú a 
dhéanamh ar an éifeacht ar inbhuanaitheacht atá ag modhanna éagsúla iompair ar tír.  
  [9]

 (c)  Agus tagairt á déanamh agat do do chás-staidéar ar chathair, léirigh an dóigh a dtéann 
a straitéisí bainistíocht dramhaíola agus a straitéisí soláthar uisce araon i bhfeidhm ar 
a hinbhuanaitheacht.  [18]

Nó

4 (a) Mínigh cén fáth ar chóir d’fhorbairt inbhuanaithe saincheisteanna sóisialta mar aon  
le saincheisteanna timpeallachta a thabhairt san áireamh.  [8]

 (b) Déan staidéar ar Áis 4 (leathanach 85 den Leabhrán Áiseanna) atá ag plé le  
pleanáil agus bainistíocht uirbeach i Hanáí, Vítneam agus i gcathracha eile san Áise.  
Bain úsáid aisti agus taispeáin an dóigh a bhfuil gaol idir dearadh, pleanáil agus 
bainistíocht uirbeach agus inbhuanaitheacht.  [9]

 (c) Déan cur síos agus luacháil ar na straitéisí bainistíocht tráchta uirbigh de do  
chás-staidéar ar chathair.  [18]
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Rogha C:  Ilchineálacht Eitneach

Ceachtar acu

5 (a) Is minic a bhíonn mionlaigh eithneacha ina gcónai i ngrúpaí taobh istigh de 
chathracha. Mínigh na fáthanna is cúis leis an chomhchruinniú chónaitheach seo. [8]

 (b)  Déan staidéar ar Áis 5 (leathanach 86 den Leabhrán Áiseanna) a bhaineann le 
críochdheighilt sa Chipir. 

  ‘Dar le roinnt breathnóirí, tá críochdheighilt i ndiaidh dul chun sochair don Chipir.  Ní 
hamhlaidh seo i ngach aon chás, áfach’.  

  Bain úsáid as an áis mar chuidiú agat agus déan luacháil ar a rathúla agus atá 
críochdheighilt mar iarmhairt ar choimhlint eitneach  [9]

 (c) Agus tagairt á déanamh agat d’ábhar cás-staidéir ar chathair atá ilchineálach ó  
thaobh na heitneachta de, déan luacháil ar na róil atá ag deighilt agus  
ilchultúrthacht maidir lena hilchineálacht eitneach a chaomhnú.  [18]

Nó

6 (a) Déan staidéar ar Áis 6 (leathanach 87 den Leabhrán Áiseanna) a bhaineann le stát 
féinrialaitheach Gorkhaland i mBeangál Thiar, India.

  (i) Léirmhínigh féinriail sa chomhthéacs seo agus luaigh agóid fhéideartha amháin in 
éadan fhéinriail Gorkhaland ón dá dhream seo thíos:
• roinnt comhaltaí de chuid Rialtas na hIndia; agus
• cuid den phobal Gorkha.  [8]

  (ii) Bain úsáid as an áis mar chuidiú agat agus pléigh na hiarmhairtí geilleagracha 
agus sóisialta a bhaineann le coimhlint eitneach.  [9]

 (b) ‘Le tíortha a chruthú atá ilchineálach ó thaobh na heitneachta de, is tábhachtaí an ról 
atá ag imirce idirnáisiúnta ná atá ag ionghabháil nó coilíniú’.

  Agus tagairt á déanamh do do chás-staidéar ar thír atá ilchineálach ó thaobh na 
heitneachta de, pléigh chomh mór agus a aontaíonn tú leis an ráiteas seo. [18]
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Rogha D:  Turasóireacht

Ceachtar acu

7 (a) Déan staidéar ar Áis 7 (leathanach 88 den Leabhrán Áiseanna) a bhaineann le 
forbairtí turasóireachta feadh imeallbhord Meánmhuirí na hEorpa.

  (i) Tarraing léaráid lipéadaithe den tSamhail Butler.  Cuir síos go hachomair ar an 
dóigh ar féidir an tsamhail seo a chur i bhfeidhm ar fhorbairtí turasóireachta i 
réigiúin amhail imeallbhord Meánmhuirí na hEorpa.  [8]

  (ii) Bain úsáid as Áis 7 mar chuidiú agat agus pléigh dhá dhúshlán ar bith is féidir a 
bheith ann mar gheall ar na forbairtí turasóireachta seo.  [9]

 (b) Agus tagairt á déanamh agat do do chás-staidéar réigiúnach/náisiúnta ar bhainistíocht 
turasóireachta, déan luacháil ar na straitéisí a cuireadh i bhfeidhm le hiarmhairtí 
sóisialta agus timpeallachta diúltacha na hollturasóireachta a laghdú.  [18]

Nó

8 (a) Déan staidéar ar Áis 8A agus Áis 8B (leathanaigh 89 agus 90 den Leabhrán  
Áiseanna) a bhaineann le turasóireacht dhomhanda.

  (i) In Áis 8A taispeántar treochtaí sa Turasóireacht Idirnáisiúnta 1950–2013  
(réamh-mheasta go 2030).  

   Cuir síos ar agus luaigh dhá fháth fhéideartha leis na treochtaí a thaispeántar. [8]

  (ii)  In Áis 8B taispeántar tábhacht na turasóireachta mar thionsclaíocht dhomhanda, 
2013.  Bain úsáid as an eolas seo mar chuidiú agat agus pléigh buntáistí 
sóisialta agus geilleagracha féideartha na turasóireachta do réigiún.  
[9]

 (b)  Pléigh na dúshláin a bhaineann le rialúchán éifeachtach éiceathurasóireachta a bhunú. 
Déan cur síos agus luacháil ar dhá cheann ar bith de na bearta seo thíos:
• Forógra Québec;
• CED07 (GEC07);
• Scéim Green Globe; agus 
• Láithreáin Oidhreachta Dhomhanda EOECNA (UNESCO).  [18]
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Áis 1A

TÍRDHREACH CULTÚRTHA CARL SAUER

Fachtóir Meán Foirmeacha
Dlús daonra
Soghluaiseacht
Tithíocht

Cultúr  Am   Tírdhreach Nádúrtha  Plean  Tírdhreach Cultúrtha
Struchtúr
Táirgeadh
Cumarsáid

Arna chur in oiriúint ó fhíor 5.4 ,Carl Sauer, Land and Life: A Selection from the Writings of Carol Ortwin Sauer,  
(c) 1991 by John Leighly. Arna fhoilsiú ag University of California Press.

Áis 1B

SRÁIDBHAILE MÁSÁI SA CHÉINIA

    © Gavriel Jecan/CORBIS     

De ghnáth bíonn driseacha deilgneacha agus craobhacha ón cheantar áitiúil thart ar  
shráidbhaile Másái tipiciúil.  Taobh istigh den chlós bíonn na tithe leagtha amach i bpatrún 
ciorclach, agus cróite ainmhí i lár na lonnaíochta.

Foinse: Arna chur in oiriúint ó Chaibidil 5, in Paul Knox and Sally Marston (2013), Human Geography: People and Places in
Global Context, Séú hEagrán, Pearson

{ }
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Áis 2

AN ASTRÁIL: EOLAS FAOI SMUIGLÉIREACHT DAOINE AGUS FAOI INIMIRCE 
GAN CÁIPÉISÍ INIMIRCE, 2015

ROCHTAIN DHIÚLTAITHE 

                           SEANS AR BITH 
NÍ BHEIDH AN ASTRÁIL MAR BHAILE AGAT 

Tá dianbhearta cosanta teorann ag Rialtas na hAstráile le troid in aghaidh 
smuigléireacht daoine.

•	 Má théann tú ar bord báid gan víosa, ní bhainfidh tú an Astráil amach.

•	 Braithfear agus idircheapfar aon bhád ina bhfuil daoine á smuigleáil a dhéanann iarracht teacht isteach in 
uiscí na hAstráile, nó taisteal go dtí an Nua-Shéalainn fríd uiscí na hAstráile.

•	 Baineann na rialacha le gach uile dhuine: teaghlaigh, páistí, páistí neamhthionlactha, lucht léannta agus 
lucht oilte.

•	 Is cuma cé thú féin nó cárb as duit, ní bheidh an Astráil mar bhaile agat.

Is coirpigh chontúirteacha smuigléirí daoine

Déan athmhachnamh sula gcuireann tú do chuid airgid amú. Is bréagadóirí iad smuigléirí 
daoine.

Íomhá: © Eyematrix / iStock / Thinkstock
Íomhá: © AlexanderZam / iStock / Thinkstock

Foinse: Department of Immigration and Border Protection website, Australia

Tá an t-eolas thuas ar fáil chomh maith in Albáinis, Araibis, Bahasa (an Indinéis), Beangáilis (an 
India & an Bhanglaidéis), Dairis (an Afganastáin), Fairsis (an Iaráin), Hiondúis (an India), Coirdis 
Soranaí (an Iaráin & an Iaráic), Neipeailis, Paistis (an Afganastáin), Rohingya (Maenmar), 
Sinhala (Srí Lanca), Somáilis, Araibis na Súdáine, Tamailis (an India & Srí Lanca), Urdúis (an 
India agus an Phacastáin) agus Vítneaimis.
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Áis 3

AN MÉID BÓTHAIR IN ÚSÁID AG AN LÍON CÉANNA PAISINÉIRÍ AG TAISTEAL 
I gCARR, AR ROTHAR AGUS I mBUS  

                                             Foinse:  Grianghraf agus téacs arna n-oiriúint ó H. Suzuki et al, Eco2 Cities, An Banc Domhanda, 2010

De ghnáth díríonn pleanálaithe iompair ar líonta d’fheithiclí.  Mar gheall air sin, is minic a 
dhéantar infheistíochtaí i ngréasáin le feithiclí a bhogadh de rogha ar dhaoine nó earraí a 
bhogadh.  Dá mbreathnófaí ar líon paisinéirí feithicle agus dá dtabharfaí tús áite do phaisinéirí 
i bhfeithiclí ardlín paisinéirí amhail busanna, is féidir cás a dhéanamh ar son tosaíocht níos 
airde a thabhairt d’úsáid feithiclí ardlín paisinéirí ar shráideanna agus ag crosbhealaí.  Tá na 
coincheapa seo le feiceáil sa ghrianghraf.
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Áis 4

PLEANÁIL AGUS BAINISTÍOCHT UIRBEACH I HANÁÍ, VÍTNEAM AGUS I gCATHRACHA EILE 
SAN ÁISE

Tá feachtas seolta ag údarás uirbeach Hanáí (Hà Nôi) le príomhchathair Vítneam a dhéanamh 
níos glaise, níos glaine agus níos áille agus le hanord tráchta a smachtú. Thug Stiúrthóir Roinn 
Iompair Hanáí le fios go mbeadh an chathair, san fheachtas seo, ag coinneáil súil ghéar ar 
chosáin lena chinntiú nach mbeadh siad á gcúngú ag áitritheoirí áitiúla ná díoltóirí sráide, fadhb 
atá coitianta i gcathracha san Áise.  Tá Hanáí i ndiaidh cóid iompraíochta a thabhairt isteach 
d’áithritheoirí na cathrach; caithfidh gach saoránach a bheith eolach ar rialúcháin shábháilteacht 
tráchta agus gearrfar fíneáil ar dhíoltóirí atá ag cúngú na gcosán.

D’fháiltigh ceannaire réigiúin amháin roimh an fheachtas.  Seoladh cniogbheartaíocht in 2010 ar 
dhíoltóirí sráide a bhí i mbun gnó go mídhleathach ar an chosán agus ar áitritheoirí a pháirceáil 
a gcairr go mídhleathach, agus dúirt sé gur éirigh léi go dtí an bhliain seo caite.
  
I ndiaidh an feachtas oideachais a reáchtáil, gheall an chathair go gcuirfí na cáblaí ar fad faoin 
talamh agus go leagfaí amach áiteanna do dhíoltóirí sráide lena ngnó a dhéanamh ar bhealach 
nach gcuirfí isteach go mídhleathach ar chosáin.  Chuirfí feabhas ar an chóras soilsithe phoiblí 
chomh maith. Iarradh ar dhaoine cuidiú san fheachtas trí chloí le rialacha tráchta agus an 
chathair a choinneáil glan agus glas.

© Cóipcheart, VietnamPlus…….

     Díoltóirí cosáin i mBangkok, an Téalainn
                                                                     © CCEA

Radharc sráide i dTaipei, an Téaváin

Foinsí: grianghraif leis an Phríomhscrúdaitheoir; 
téacs arna oiriúnú ó Hà Nôi Aims at Green, Clean 2015’, Viet Nam News, 7 Eanáir 2015
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Áis 5

CRÍOCHDHEIGHILT NA CIPIRE

Ar oileán na Cipire sa Mheánmhuir thoir tá coimhlint eitneach ag dul ar aghaidh le fada idir 
pobal Gréagach na Cipire atá sa tromlach agus pobal Turcach na Cipire atá sa mhionlach.   

I ndiaidh don Tuirc ionradh a dhéanamh ar 
an oileán in 1974 tá sé deighilte ar bhonn 
eitneach ag crios maolánach nó “Líne 
Ghlas” 180 ciliméadar ar fhad. Téann an 
Líne Ghlas seo trí chroílár phríomhchathair 
an oileáin, an Niocóis, agus déanann na 
NA (UN) patról air. 

Athraíonn leithead an chreasa mhaolánaigh 
ó chúpla méadar go dtí 8km agus tá  
10 000 duine ina gcónaí ann.  Bhunaigh 
pobal Turcach na Cipire slánaonad polaitiúil 
dá gcuid féin sa tuaisceart cé nach bhfuil 
aon aitheantas idirnáisiúnta aige.  Mar 

gheall ar chríochdheighilt an oileáin rinneadh na mílte de phobal na Cipire a dhíláithriú mar go 
raibh siad ar an ‘taobh chontráilte’ den Líne Ghlas.  Mar gheall ar dhiansmacht ar ghluaiseacht 
idir an dá chuid den oileán níl ach líon áirithe de phointí trasnaithe ann. Thar na blianta rinneadh 
iarrachtaí ar an oileán a athaontú ach níor éirigh leo. 

Tá daoine áirithe den tuairim go gcuirfeadh deighilt bhuan leis na haighnis sa réigiún agus go 
gcuirfí isteach ar dhul chun cinn geilleagrach dá bharr, (go háirithe An Chipir Thuaidh) agus 
go mbeadh gá le tuilleadh a chaitheamh ar chúrsaí cosanta.  Mar gheall ar chríochdheighilt 
agus ar chinedheighilt mhínádúrtha an dá phobal tá glúin de phobal Gréagach agus de phobal 
Turach na Cipire nach bhfuil aithne acu ar a chéile.  Lena chois sin, tá críochdheighilt na Cipire 
i ndiaidh cur isteach ar iarrachtaí atá déanta ag saoránaigh áirithe ón dá phobal eitneacha 
theacht ar réiteach polaitiúil ar an fhadhb.  Chomh maith leis sin, tá an Chipir chríochdheighilte 
ina cnámh spairne i gcónaí sna caidrimh chorracha idir an Ghréig agus an Tuirc.  Mar gheall ar 
chríochdheighilt neamhfhoirmeálta an oileáin a bheith ag leanúint ar aghaidh, tá an Chipir ar 
cheann de na tíortha is míleataí sa domhan.

Tá daoine eile ann, áfach, ar a mhalairt de 
thuairim. I ndiaidh don Tuirc ionradh a dhéanamh 
ar thuaisceart na Cipire in 1974 bhí deich mbliana 
d’fhoréigean méadaitheach idir an dá phobal 
choimhlinte ar an oileán.  Ó rinneadh an t-oileán 
a chríochdheighilt tá an foréigean laghdaithe 
go mór.  Lena chois sin, ní raibh ar an Chipir a 
bheith ag plé le campaí dídeanaithe leathbhuana.  
Fuair dídeanaithe Turcacha a d’éalaigh go dtí an 
tuaisceart áit chónaithe sna tithe a coigistíodh ó 
phobal Gréagach na Cipire.  I dtaca le dídeanaithe 
Gréagacha na Cipire a díláithríodh le lámh láidir  
san ionradh Turcach, cuireadh áit chónaithe ar fáil  
dóibh gan mhoill trí chlár tógála ollmhór sa deisceart.
© The Air Command and Staff College 

Foirgnimh thréigthe ag an chomhéadan sa Niocóis – 
bratacha na Gréige agus na Tuirce le feiceáil

Foinse: téacs arna chur in oiriúnt ó Cyprus: Managing Ethnic
Conflict Through Geographic Partitioning 

le Michael L. Grumelli arna fhoilsiú ar an tsuíomh gréasáin 
seo a leanas: http://handle.dtic.mil/100.2/ADA430996

Grianghraf:  © Príomhscrúdaitheoir
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32°30’O

35°30’T

35°00’T

33°00’O 33°30’O 34°00’O 34°30’O
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Áis 6

BRONNANN AN INDIA FÉINRIAIL AR NA GORKHA I mBEANGAL THIAR

In Iúil 2011, d’aontaigh Rialtas na hIndia féinriail a bhronnadh ar an ghrúpa eitneach Gorkha in 
iarthuaisceart Bheangál. Is grúpa eitneach ar leith iad na Gorkha sa réigiún seo agus is fada iad 
ag cur leatrom i leith Rialtas na hIndia.  Clúdaíonn an stát neamhspleách nua-chruthaithe achar 
de 7000km, tá daonra de 3.5 milliún ann agus bronnadh féinriail air ar an dóigh chéanna ar 
bronnadh féinriail roimhe ar mhionlach eitneach i ndeisceart na hIndia.  

300 km

Darjeeling

SIKKIM

an BHÚTÁIN

NEIPEAL

an BHANGLAIDÉIS

an INDIA

an INDIA
Achar molta 
Gorkhaland

 T

                                                                                    © CCEA

Glacadh leis an fhéinriail i ndiaidh don dá taobh teacht ar chomhréiteach.  Le corradh le céad 
bliain bhí na Gorkha ag lorg neamhspleáchas iomlán ón India.  In amanna bhí an feachtas 
fíochmhar go háirithe sna 1980í.  Meastar gur maraíodh breis agus 1000 duine.  Feachtas 
síochánta agus easumhlaíocht shibhialta den chuid is mó a bhí san fheachtas is deireanaí.  
Sna míonna roimh Iúil 2011, bhí cuid mhór stailceanna ocrais ann agus d’fhógair na hoibrithe 
Gorkha ar phlandálacha tae Darjeeling stailc tréimhse éiginnte.  Táirgeann Darjeeling os cionn 
9 milliún cileagram tae gach bliain, agus déantar 70% de a easpórtáil.  Mar gheall ar an chorraíl 
a bhí ag dul in olcas bhí titim de 30% i dtáirgeadh an tae.  Tá an turasóireacht ar an chrann taca 
eile sa gheilleagar áitiúil agus tá cuid de Gorkhaland ina láithreán oidhreachta domhanda.  Dar 
le foinsí áirithe is amhlaidh a ghearr na mílte turasóir siar ar a saoire, sin nó chuir siad ar ceal í 
mar gheall ar an éiginnteacht a bhí ag méadú sa réigiún. 

Anois agus stát féinrialaitheach Gorkhaland cruthaithe san India, táthar ag súil leis go 
mbeidh síocháin agus socracht sa cheantar.  Ach, tá daoine go leor i rialtas na hIndia agus in 
Gorkhaland féin araon i gcoinne an stáit nua.

© Príomhscrúdaitheoir
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Áis 7

AN MHEÁNMHUIR FAOI BHAGAIRT AG ‘CÓSTAÍ COINCRÉITE’

Is í an Mheánmhuir an ceann scríbe turasóireachta is mó sa domhan.   Gach bliain, plódaíonn 
thart faoi 220 milliún lucht saoire, ó chathracha Thuaisceart na hEorpa a mbunús, ar a cóstaí.  
Faoi 2020, táthar ag tuar gur 350 milliún duine a bheidh ann – daonra na Stát Aontaithe. Ar 
Costa del Sol inniu, is ar éigean go bhfuil bearna san fhorbairt feadh an imeallbhoird ó Mhalaga 
go Giobráltar. 
Tá imeallbhoird na Fraince agus na hIodáile breac le foirgnimh chomh maith agus faoi 2020 
táthar ag tuar go beidh foirgnimh ar an leathchuid d’imeallbhord 46,000km na Meánmhara – 
agus cuid mhaith den fhorbairt sin bainteach le hearnáil na turasóireachta.   Idir an Spáinn 
agus an tSicil, tá 75% de na gnáthóga duimhche agus a mbithéagsúlacht scriosta ag uirbiú atá 
bainteach le turasóireacht.  De réir na heagraíochta caomhantais, CDF (WWF), tá breis agus 
500 speiceas plandaí sa Mheánmhuir anois i mbaol a ndíothaithe. 

Mar gheall ar an líon turasóirí a phlódaíonn 
isteach gach bliain tá brú mór chomh maith ar 
áiseanna agus cruthaítear an dúrud 
dramhaíola, a gcríochnaíonn cuid mhaith di 
san fharraige.  Tá uair na cinniúna ag teacht 
maidir le fionnuisce i dtíortha áirithe sa 
Mheánmhuir, go háirithe ar oileáin de chuid 
na Spáinne agus na Gréige atá ar bheagán 
báistí, agus ina bhfuil na dobharcheantair 
beag agus an stóráil teoranta.  Is le linn 
shéasúr saoire an tsamhraidh is mó a bhíonn 
éileamh ar sholáthair fionnuisce go díreach 
ag an tráth is lú soláthar ó fhrasaíocht. Sa 
Spáinn úsáideann an gnáthchónaitheoir 
cathrach thart ar 250 lítear uisce sa lá, ach 
úsáideann an gnáth-thurasóir a dhá oiread 

sin.  Ní ar mhaithe le húsáid phearsanta amháin é seo.  Líontar na milliúin lítear isteach i linnte 
snámha, agus iad go minic suite faoi chúpla méadar ón fharraige. 

Is gá galfchúrsaí na Meánmhara a uisciú agus tá breis agus 2.3 milliún lítear uisce sa lá i gceist 
leis seo.  Gach bliain, réitítear 5,000 heicteár (leathmhéid Pháras) le galfchúrsaí a thógáil.  

Anuas air seo, tá an damáiste ann a éiríonn as méaduithe sa dramhaíl agus sa truailliú chomh 
maith.  San ardséasúr, is mó go minic an dramhaíl a chruthaítear i gceantair thurasóireachta ná 
an cumas fáil réitithe léi.  Ach cad é atá i ndán d’imeallbhord coincréite na Spáinne?  An bhfuil 
deireadh go deo lena thimpeallacht nádúrtha?  Tá comharthaí anois ann go bhfuil tionscnóirí 
turas agus ceannairí áitiúla ag iarraidh na hionaid shaoire a athbheochan agus teacht aníos le 
bealaí níos inbhuanaithe leis an turasóireacht a fhorbairt. 

© BBC News 2015

Cósta Coincréite, Nice, Rivéara an Fraince
© CCEA
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Áis 8A

TURASÓIRÍ IDIRNÁISIÚNTA ISTEACH – LÍON IARMHÍR 
AGUS RÉAMH-MHEASTA GO DTÍ 2030
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Áis 8B

TÁBHACHT DHOMHANDA NA TURASÓIREACHTA, 2013
 

© EDTNA (UNWTO) 9284404215



ADVANCED 
General Certificate of Education

2018

AM
1 uair 30 nóiméad.

 TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra ar an Leabhrán Freagraí atá curtha ar fáil.
Is cleachtadh cinnteoireachta atá i gceist leis an pháipéar seo.  Ní mór duit tuairisc a scríobh 
bunaithe ar an eolas cás-staidéir atá curtha ar fáil.  
Tá eolas curtha ar fáil maidir leis an struchtúr nach mór a bheith ar do thuairisc.   

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo 
Léirítear na marcanna atá ag dul do gach roinn sa ghreille atá curtha ar fáil.  
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i ngach ceist. 
Moltar go láidir duit 30 nóiméad a chaitheamh ag léamh na ceiste agus ag roghnú eolas cuí sula 
dtugann tú faoi do fhreagraí a scríobh. 
Tá leabhrán áiseanna curtha ar fáil duit le húsáid leis an pháipéar seo. 

Tíreolaíocht 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe A2 3
ag measúnú

Cinnteoireacht sa Tíreolaíocht
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Léigh an fhaisnéis chúlra seo thíos agus scríobh tuairisc mar fhreagairt ar an tasc a 
thagann ina dhiaidh.

Cúlra

D’aithin luathchóilínigh Eorpacha go bhféadfaí dobharphasáiste a thógáil trí Mheiriceá Láir a 
nascfadh an tAigéan Atlantach agus an tAigéan Ciúin. In 1869, chuaigh na Francaigh i mbun 
canáil ag leibhéal na farraige a thógáil.  Íslíonn spíon shléibhteach Mheiriceá Láir síos go 
pointe íseal ag Panama, ach go fóill féin suíonn sí ag airde de 110 méadar (360.9 troigh) os 
cionn leibhéal na farraige ag an phointe is ísle.  Leis an chanáil seo ag leibhéal na farraige a 
thógáil bhí tochailt ollmhór i gceist.  Meastar go bhfuair 30,000 oibrí bás lena linn, agus éiríodh 
as an tionscadal dá bharr.  Chuaigh na Stáit Aontaithe i gceann oibre ar an chanáil ar ball gur 
chríochnaigh siad í in 1914.  Bhí Canáil Phanama ag feidhmiú faoi riail SAM go dtí 2000 tráth a 
tháinig an chanáil faoi riail Phanama. 

Le blianta beaga anuas tá oifigigh áirithe de chuid Phanama ag éirí buartha go bhfuil tíortha eile 
de chuid Mheiriceá Láir ag iarraidh a sciar féin a bheith acu den trádáil atá ag úsáid Chanáil 
Phanama faoi láthair.   Mar shampla, tá Nicearagua i ndiaidh an scéal a fhiosrú maidir le canáil 
eile a thógáil trí Loch Nicearagua.  Tá an Cholóim agus Meicsiceo araon i ndiaidh an scéal a 
fhiosrú maidir le naisc bhóthair nó iarnróid a thógáil le hearraí a aistriú idir a gcóstaí Atlantacha 
agus Ciúin-Aigéanacha. 

Ar mhaithe le bheith chun tosaigh ar a lucht iomaíochta, agus lena chinntiú go bhféadfadh 
Canáil Phanama oiread tráchta agus ab fhéidir a láimhseáil, moladh scéim a chuirfeadh le 
hacmhainn na canála:

• dhá áis loic a thógáil le longa a ardú agus a ísliú;
• na cainéil loingseoireachta atá sa chanáil cheana a leathnú;
• na bealaí aigéin isteach chuig an chanáil a dhoimhniú; agus
• uasleibhéal Loch Gatún a ardú (Áis C).

Tá an tionscadal á chur chun tosaigh ag Rialtas Phanama agus Údarás Chanáil Phanama 
(Autoridad del Canal de Panamá nó ACP).  Tá na daoine atá ar son na scéime den tuairim go 
réiteoidh an obair forbartha seo na fadhbanna atá ag tír bheag.  Mura gcuirfear le hacmhainn 
na canála, dar leo, rachaidh an trádáil áit éigin eile agus caillfidh Panama amach ar ioncam.  
Ach, deir na daoine atá i gcoinne na scéime go bhfuil ardriosca ag baint leis an fhiontar agus go 
bhféadfadh droch-iarmhairtí timpeallachta, sóisialta agus geilleagracha a bheith ann dá bharr. 

Ritheadh reifreann le tuairimí phobal Phanama ar an phlean a fháil.  Vótáil mórán daoine ‘Ar 
Son’ ach bhí an líon daoine a chaith vóta íseal (43%).  Mar gheall air seo, mhaígh na daoine a 
bhí i gcoinne an phlean nár vótáil dáiríre ach trian de phobal Phanama ar son an phlean.

 © CCEA

Tasc

Ní mór duit ról Perez Balladares, comhairleoir neamhspleách atá fostaithe ag Rialtas Phanama, 
a ghlacadh.  Beidh sé ag amharc ar an tionscadal le Canáil Phanama a mhéadú agus cuirfidh 
sé moltaí chun tosaigh ar son nó i gcoinne dul ar aghaidh leis.

Ní mór duit do fhreagra a bhunú go huile agus go hiomlán ar fhaisnéis atá sa scrúdpháipéar 
seo agus sa Leabhrán Áiseanna seachas ar aon chinneadh atá déanta cheana b’fhéidir ar an 
tsaincheist seo. 
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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ADVANCED 
General Certificate of Education

2018

Seicliosta d’Ábhar Acmhainní

Áis A Léarscáil a thaispeánann suíomh Phanama
Áis B Léarscáil a thaispeánann trádbhealaí
Áis C Léarscáil a thaispeánann Canáil Phanama
Áis D D1 - Líon na n-Idirthuras de Chanáil Phanama déanta ag Longa Farraige 

D2 - An Tástáil Chi-Chearnaithe
D3 - Luachanna Criticiúla Chi-Chearnaithe

Áis E Longa Panamax agus os cionn Panamax
Áis F F1 - Loic Ghatún

F2 - Loic Ghatún agus an bealach isteach ón Aigéan Atlantach sa chúlra 
F3 - Longa ar Loch Gatún 
F4 - Long choimeádán ag seoladh trí Mhám Culebra
F5 - Ag amharc siar i dtreo Loic Miraflores 
F6 - An Sine Mærsk, long os cionn Panamax  
F7 - Coimeádáin á aistriú trasna Phanama d’iarnród 

Áis G Intreoir
Áis H An cás ar son Fhorbairt Chanáil Phanama
Áis I An cás i gcoinne Fhorbairt Chanáil Phanama
Áis J Ráiteas a bhaineann leis an fhorbairt atá molta ar Chanáil Phanama

Tíreolaíocht 

LEABHRÁN ÁISEANNA
SAMPLACH

Aonad Measúnaithe A2 3
ag measúnú

Cinnteoireacht sa Tíreolaíocht
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Áis A

LÉARSCÁIL A THAISPEÁNANN SUÍOMH PHANAMA

Teorainn IdirnáisiúntaHondúras

Nicearagua

Cósta Ríce

an TAIGÉAN ATLANTACH

PANAMA

Colon

Panama

an CHOLÓIMan TAIGÉAN CIÚIN

80º I

10º T

Canáil Phanama

© CCEA
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Áis B

LÉARSCÁIL A THAISPEÁNANN TRÁDBHEALAÍ DOMHANDA

  

0° 30°O 60°O30°I60°I

60°T

30°T

30°D

90°I120°I150°I180°150°O120°O

Ciorcal Artach

Meánchiorcal

Trópaic an Phortáin

Trópaic an Phortáin

Meicsiceo

Canáil 
Phanama

Canáil Shuais

Trádbhealach fríd 
Chanáil Phanama

Bealach an 
Iarthuaiscirt

© CCEA
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Áis C

LÉARSCÁIL A THAISPEÁNANN CANÁIL PHANAMA

CATHAIR 
PHANAMA

Colon

Loch 
Miraflores

Loch 
Alajuela

Loic 
Miraflores

Loic Pedro Miguel

Loic 
Ghatún

Loch 
Gatún

An tAigéan Atlantach

Mám Culebra

An 
tAigéan 

Ciúin
Canáil 0 10km

T

© CCEA
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Áis D1

LÍON NA N-IDIRTHURAS DE CHANÁIL PHANAMSA DÉANTA AG LONGA FARRAIGE

Bliain Líon Idirthuras

2006 14 193

2007 14 721

2008 14 702

2009 14 342

2010 12 591

2011 12 988

2012 12 862

2013 12 045

2014 11 956
    © CCEA

Áis D2

AN TÁSTÁIL CHI-CHEARNAITHE

Socraíodh go bhfiosrófaí cé acu randamach nó a mhalairt a bhí an titim i líon na n-idirthuras a 
rinne longa farraige ar Chanáil Phanama.  Bunaíodh hipitéis nialasach agus cuireadh an Tástáil 
Chi-Chearnaithe i bhfeidhm ar na sonraí.  

Ho:  Níl aon difear suntasach idir an líon idirthuras a rinne longa farraige ar Chanáil Phanama 
sa bhliain ó 2006–2014 seachas an méid a tharlódh de sheans.

Ríofa: χ² = 0.73

Áis D3

LUACHANNA CRITICIÚLA CHI-CHEARNAITHE

Céimeanna 
saoirse

Leibhéal Suntais
0.05 (95%) 0.01 (99%)

1 3.84 6.64
2 5.99 9.21
3 7.82 11.34
4 9.49 13.28
5 11.08 15.09
6 12.59 16.81
7 14.07 18.48
8 15.51 20.09
9 16.92 21.67
10 18.31 23.21

    
 Foinse: Methods of Statistical Analysis of Fieldwork Data le Peter St John   
 agus Dave Richardson arna fhoilsiú ag Geographical Association (1990)
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Áis E

LONGA PANAMAX AGUS OS CIONN PANAMAX

 

Tarraingt 
Os Cionn-Panamax: 15m

Tarraingt 
Panamax: 12m

Fad Soitheach Panamax: 294m

Fad Soitheach Panamax: 294m

Seas 
Os Cionn-Panamax: 
49m

Seas 
Panamax: 49m

Seas: 
32m

Seas: 
49m

Tarraingt 
Os Cionn-Panamax: 15m

Tarraingt 
Panamax: 12m

Fad Soitheach Os Cionn-Panamax: 366m

Panamax Os Cionn-Panamax

Toilleadh:
Coimeádáin      4,500          12,000
Toisí:

Seas

Fad
Tarraingt 12m

32m

294m
15m

49m

366m

Fad Soitheach Os Cionn-Panamax: 366m

© 1998-2015 Panama Canal Authority. Gach ceart ar cosnamh.
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Áis F1

LOIC GHATÚN

Áis F2

LOIC GHATÚN AGUS AN BEALACH ISTEACH ÓN AIGÉAN ATLANTACH 
SA CHÚLRA

© CCEA

© CCEA
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        Áis F3

LONGA AR LOCH GATÚN

Áis F4

LONG CHOIMEÁDÁN AG SEOLADH TRÍ MHÁM CULEBRA 

© CCEA

© CCEA
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Áis F5

AG AMHARC SIAR I dTREO LOIC MIRAFLORES

Nótáil: Tá Ionad Cuairteoirí Miraflores ar thaobh na láimhe deise sa chúlra.

Áis F6

AN SINE MAERSK:  LONG OS CIONN-PANAMAX 

Nótáil:  Tá An Sine Mærsk 346.98 méadar ar fhad agus 42.8 méadar ar leithead.

© CCEA

© CCEA
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Áis F7 

COIMEÁDÁIN Á N-AISTRIÚ TRASNA PHANAMA D’IARNRÓD 

Nótáil:  I gcás lastais ó longa atá rómhór le Canáil Phanama a úsáid, déantar é a lódáil ar 
vaigíní iarnróid agus a iompar trasna Phanama d’iarnród sula lódáiltear arís é ar long eile lena 
thuras a chríochnú.

© CCEA
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Áis G

INTREOIR

Faoi dheireadh na bliana airgeadais 2011, bhí 1,015,721 long san iomlán i ndiaidh úsáid a 
bhaint as Canáil Phanama.  Ba é An Fortune Plum an milliúnú long a rinne idirthuras ar an 
chanáil ar an 4ú Meán Fómhair 2010.  In 2013, ba é SA$2,223 milliún an t-ioncam ar fad a 
tháinig isteach ó dholaí agus ó sheirbhísí idirthurais eile. 

Téann thart faoi 12,000 long trí Chanáil Phanama gach bliain, ag iompar breis agus 200 
milliún tonna lastais (5% de thrádáil an domhain) (Áiseanna A agus B).  Mar gheall ar an 
bhorradh faoi easpórtálacha na Síne, tá longa coimeádáin a thrasnaíonn an tAigéan Ciúin 
agus a nascann an tSín le cósta thoir SAM trí Chanáil Phanama anois mar phríomhchuid 
de gheilleagar an domhain.  Inniu, tá longa coimeádáin na Síne freagrach as 48% d’ioncam 
Chanáil Phanama.  Is trádbhealach straitéiseach í an chanáil ag freastal ar bhreis agus 144 
bealach a nascann 160 tír agus a dhéanann gnó le 1,700 calafort mórthimpeall an domhain. 

Tarlaíonn plódú go minic ag dhá cheann na canála, agus in amanna bíonn ar longa fanacht 
roinnt laethanta le dul isteach. Féadann úsáideoirí a bheith SA$50,000 as póca sa lá mar gheall 
ar mhoilleanna.  I gcás amháin, tháirg captaen ar thancaer de chuid na Breataine SA$220,300 
(breis agus £116,000) ar shuíomh gréasáin Údarás Chanáil Phanama le scuaine de 83 long a 
shárú.  Anuas air sin, bhí air na gnáth-dholaí a íoc chomh maith, rud a d’fhág gur chosain sé 
SA$400,000 san iomlán le turas 80 ciliméadar a dhéanamh.  Léiríonn sin an t-éileamh atá ar an 
chanáil. 

Nuair a théann longa isteach sna loic, de ghnáth ní bhíonn ach cúpla ceitiméadar le spáráil acu 
ar gach taobh (Áis F1).  I gcás longa atá níos faide ná 294 méadar, níos leithne ná 32 méadar 
nó a bhfuil tarraingt de níos mó ná 12 méadar de dhíth orthu le snámh, tá siad rómhór le dul 
isteach sna loic atá ann faoi láthair. Is é an long ar a dtugtar Panamax an long is mó a bhfuil 
Canáil Phanama ábalta freastal orthu.  Tá beartaithe anois an chanáil a fhorbairt le freastal ar 
longa Os Cionn-Panamax atá níos mó.  Tá toilleadh de 12,000 ACF (TEU) (aonaid choibhéise 
fiche troigh – méid gnáthchoimeádán) acu, i gcomparáid leis an uastoilleadh faoi láthair de níos 
lú ná 5000 ACF (TEU) (Áis E).

Tá beartaithe dhá ‘lána’ a dhéanamh, ceann amháin de thart ar 13 km ar thaobh an Aigéin 
Chiúin agus ceann eile de 5 km ar thaobh an Aigéin Atlantaigh le go mbeidh longa in ann dul 
thart lena chéile.  Táthar le dromchla Loch Gatún a ardú de 0.4 méadar, go dtí 27.1 méadar os 
cionn leibhéal na farraige, agus déanfar an grinneall a dhreideáil leis an uisce a dhéanamh níos 
doimhne le go mbeidh sé níos sábháilte ag longa taisteal.  Tógfar dhá thacar loc, ceann amháin 
ar an taobh thoir de Loic Ghatún faoi láthair (Áiseanna C agus F1) agus an ceann eile siar ó 
dheas ó Loic Miraflores (Áiseanna C agus F5).   Mar gheall ar na hathruithe seo, beifear in ann 
freastal ar longa Os Cionn-Panamax atá i bhfad níos mó (Áis F6) agus cuirfear le hacmhainn 
na canála mar go mbeidh níos mó long in ann dul trí chodanna den chanáil ag an am chéanna. 

Is tír bheag é Panama dar daonra de 3.8 milliún.  Tá sé suite go straitéiseach ar an chuid 
is caoile agus is ísle den chuing a nascann Meiriceá Thuaidh agus Theas (Áis A).  Tá ráta 
litearthachta aosach de 94.2% (níos airde ná an Bhrasaíl) agus ionchas saoil tráth breithe de 
77.6 bliain (níos airde ná an Rómáin ná an Bhulgáir) aige.  Mar sin, ní déarfá go bhfuil sé cosúil 
le Tír Bheagfhorbartha ó Thaobh an Gheilleagair de.  Ach, tá 37% de mhuintir Phanama bocht 
agus tá 19% nó leathmhilliún acu fíorbhocht.  Dar leis an Bhanc Dhomhanda tá Panama ‘ar 
cheann de na tíortha is éagothroime sa domhan; tá na daoine is boichte an-bhocht agus tá na 
daoine saibhre an-saibhir’.                                                                                                  © CCEA
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Áis H

AN CÁS AR SON CANÁIL PHANAMA A FHORBAIRT

Ba é Rialtas Phanama a bhunaigh Údarás Chanáil Phanama (ACP), ach is é an tÚdarás a 
rialaíonn a chúrsaí airgeadais féin.  Maíonn ceannaire an ACP, sna chéad sé bliana a bhí an 
chanáil á rialú ag Panama, gur shaothraigh an tír níos mó ná a dhíol SAM leo sa 80 bliain 
roimhe sin.  Tá Panama ag brath ar an chanáil; in 2006 amháin, ghin sí SA$1.4 billiún, agus 
chuaigh SA$560 milliún den airgead sin chuig Rialtas Phanama.  Is ionann ioncam ón chanáil 
agus 8% de OTI (GNP) Phanama.  Tá breis agus SA$10 billiún ginte ag an chanáil ó tugadh 
faoi riail Phanama.  In 2012 ghin an chanáil SA$2.4 billiún.

Tá méadú tagtha ar úsáid longa farraige Os Cionn-Panamax ar fud an domhain, agus ní féidir 
stop a chur leis.  Tá longa coimeádáin ag éirí níos mó agus, faoi 2011, bhí 37% de longa 
coimeádáin an domhain nach raibh in ann Canáil Phanama a úsáid.  Dá bhrí sin, caithfidh longa 
go leor úsáid a bhaint as bealaí eile timpeall an domhain, mar shampla Canáil Shuais, mar gur 
féidir léi freastal ar longa níos mó.  Nó, is féidir earraí a sheoladh go dtí an cósta agus iad a 
iompar thar tír (Áis F7).

Cuireann plódú ag Canáil Phanama scrogall ar an gheilleagar dhomhanda, mar go mbíonn ar 
longa suí i scuaine amach ón dá chósta den chuing, ag fanacht le cead isteach. 

Is maith a thuigeann bunús phobal Phanama cúrsaí geilleagracha na tíre agus, dá bhrí sin, thug 
siad an-tacaíocht go deo don fhorbairt i reifreann inar vótáil 76.8% acu ar son na forbartha atá 
beartaithe don chanáil.  Más mian leis an tír a bheith iomaíoch amach anseo, caithfear Canáil 
Phanama a leathnú.  

Beidh an chanáil mhéadaithe in ann freastal ar longa coimeádáin ollmhóra ina bhfuil suas 
le 12,000 ACF (TEU).  Cosnóidh an obair forbartha SA$5.25 billiún, ach beidh acmhainn 
láimhseála an uiscebhealaigh dhá oiread níos mó.

Mar gheall ar an fhorbairt atá beartaithe méadófar an t-ioncam bliantúil ón chanáil suas go 
SA$6.23 billiún faoi 2025, agus rachaidh SA$4.19 billiún as sin chuig Rialtas Phanama.  Táthar 
ag tuar go dtiocfaidh méadú de 3.5% ar an mheán gach bliain ar ioncam go ceann 20 bliain 
ó dholaí a íocann longa.  Mar gheall ar an chumas tuillimh seo rud sealadach a bheidh sna 
hiasachtaí seachtracha airgid a bheidh de dhíth le haghaidh na forbartha agus ní bheidh ach 
thart ar SA$2.3 billiún de dhíth le costais na tógála a ghlanadh.  Aisíocfar an t-airgead sin taobh 
istigh de ocht mbliana ó oscailt na forbartha nua, agus brabús glan a bheidh i gceist as sin 
amach. 

Agus an fhorbairt in áit, bheadh áit níos straitéisí ag Panama, mar go bhfuil sé suite mar a 
dtrasnaíonn na príomhbhealaí talún ilchríochacha thuaidh-theas agus na príomh-thrádbhealaí 
farraige domhanda thoir-thiar ar a chéile (Áis B). Leanfaidh an chanáil de bheith iomaíoch agus 
brabúsach, rud a chinnteoidh forbairt Phanama amach anseo.

Tá an-tóir ag turasóirí ar Chanáil Phanama.  Tá páirt-idirthurais nó lán-idirthurais mhara á 
n-ofráil ag mórán comhlachtaí cúrsála.   In 2013 thug 124,285 cuairteoir cuairt ar an lárionad 
cuairteoirí ag Loic Ghatún, agus thug 750,614 duine eile cuairt ar an lárionad ag Loic Miraflores.  
Tugann traein athchóirithe turasóirí feadh bhealach na canála.

Faoi láthair, cailltear beagnach 200 milliún lítear fionnuisce don fharraige le gach idirthuras 
a dhéanann long sa chanáil.  Rinneadh na loic úra a dhearadh go cúramach le laghdú ar an 
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chaillteanas uisce seo.  Ag gach loc beidh trí bháisín sábhála uisce a stórálfaidh cuid mhaith 
den uisce ó na loic in áit é a ligean isteach san aigéan.  Mar gheall ar an uisce a úsáid ar 
bhealach níos éifeachtúla ní bheidh gá le taiscumair nua ná le duine ar bith de phobal Phanama 
a aslonnú.

Baisíní sábhála uisce Soitheach 
Os Cionn-Panamax

 
                                                                                              © CCEA

                                                                                                                                 
Fíor 1: Léiriú léaráideach de na loic nua agus na báisíní sábhála uisce bainteacha

Rachfar i ngleic le droch-iarmhairtí timpeallachta ar bith a d’éireodh as an fhorbairt.  Ní léir 
don ACP go mbeidh aon iarmhairt bhuan ar an daonra ná ar an timpeallacht. Déanfar cosaint 
ar phobail áitiúla, na foraoiseacha báistí gan lot, ceantair thalmhaíochta agus tháirgthe 
tionsclaíochta, ceantair thurasóireachta agus calafoirt.  Ní bheidh aon iarmhairtí buana ná 
dochúlaithe ann do cháilíocht aeir ná uisce.  Ardófar leibhéal Loch Gatún sa dóigh is gur féidir 
oiread úsáide agus is féidir a bhaint as uisce an locha seo agus Loch Alajeula araon i dtaca le 
huisce a sholáthar don fhorbairt. 

Tá an dúrud canta faoin bhagairt atá ann i dtaca le salandacht i Loch Gatún ag dul i méad.  Ach, 
tá ceann na príomheagraíochtaí timpeallachta i bPanama, ANCON (An Cumann Náisiúnta um 
Chaomhantas Nádúrtha) ag teacht leis an tuairim go mbeidh leibhéil shalandaithe an uisce 
i Loch Gatún an-íseal ar fad.  Níl ceachtar acu bithéagsúlacht an locha fhionnuisce seo, ná 
cáilíocht an uisce le haghaidh úsáid an duine, faoi bhagairt. Tá Nature Conservancy, eagraíocht 
atá bunaithe i SAM, ar son an phlean chomh maith.

Bíonn Canáil Phanama ag feidhmiú 24 uair an chloig sa lá, 365 lá sa bhliain agus faoi láthair 
tá thart ar 10 000 duine fostaithe inti.  Cruthófar idir 35,000 agus 40,000 post nua le linn thógáil 
na loc agus na gcainéal loingseoireachta nua.  I measc na bpost seo, tá idir 6,500 agus 7,000 
acu bainteach go díreach leis an obair thógála.  Rachaidh bunús na bpost seo chuig muintir 
Phanama.  I dtaca le hoibrithe a mbeidh traenáil de dhíth orthu, féachfaidh an ACP agus 
Rialtas Phanama chuige go gcuirfear sin ar fáil roimh ré.  I dtaca le cúrsaí fostaíochta de, is 
é an éifeacht a bheidh ag an fhorbairt san fhadtéarma an rud is tábhachtaí amuigh.  Meastar 
go gcruthófar idir 10 agus 15% post breise i bPanama má chuirtear an moladh i gcrích.  Mar 
gheall ar ar mhéadú ar líon na n-idirthuras lastais tríd an chanáil agus ar ghníomhaíochtaí 
geilleagracha bainteacha, cuirfear borradh faoi gheilleagar iomlán Phanama.

© CCEA
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Áis I

AN CÁS I gCOINNE CANÁIL PHANAMA A FHORBAIRT

Maítear go bhfuil go leor leor de mhuintir Phanama ar son an phlean a chuir Údarás Chanáil 
Phanama (ACP) chun tosaigh.  Ach, tá toradh an reifrinn neamhchinnte toisc nár vótáil dáiríre 
ach trian de mhuintir Phanama ar son na forbartha.  I bpobalbhreith a reáchtáladh roimh an 
reifreann tugadh le fios go raibh 50% de mhuintir Phanama “nach raibh muiníneach as ionracas 
an ACP” an tionscadal a bhainistiú. 

Maíonn cuid de na daoine atá i gcoinne na forbartha, amhail an brúghrúpa tuaithe Campesinos, 
go mbeadh Panama báite i bhfiacha mar gheall ar an tionscadal, go ndéanfaí daoine a 
dhíláithriú agus go ndéanfaí dochar don timpeallacht.  Maíonn agóideoir Campesino amháin, 
Digna Benitez, go mbeadh ar dhaoine aistriú go dtí an chathair mar gheall ar an leathnú, agus 
go raibh an reifreann éagothrom mar nach raibh áiseanna comhchosúla ag an dá thaobh. 

Athraíonn úsáid Chanáil Phanama ar fud na bliana.  Ach fiú an tráth is measa a bhíonn an 
plódú, ní ag na loic a tharlaíonn an scrogall a mhoillíonn seoladh na long, ach ag Mám caol 
Culebra (Áis F4) mar a mbíonn sé deacair ag longa ollmhóra dul thart lena chéile.  Níl aon 
mholadh ann leis an chuid seo den chanáil a leathnú. 

Cé gur fíor go bhfuil an chanáil ag feidhmiú go barr a huastoillte nach mór, ní hionann sin is a 
rá nach mbeidh longa in ann an chanáil a úsáid ar chor ar bith.  Ginfidh sí ioncam suntasach 
go fóill do Phanama agus í ag feidhmiú go barr a toillte.  Más mian le níos mó long an chanáil a 
úsáid ná mar atá ar a toilleadh, beidh ardú ar an phraghas, agus beidh coimhlintí tairisceana dá 
bharr eatarthu siúd atá ag iarraidh an scuaine a shárú. 

Tá an tionscadal seo bunaithe ar thuartha go mbeidh borradh faoi thrádáil dhomhanda agus 
faoin gheilleagar dhomhanda sna blianta atá amach romhainn.  Níl seo cinnte.  Tá maíte 
ag an Ollamh Mendez, eacnamaí ag Ollscoil Phanama, go bhfuil na réamh-mheastacháin 
gheilleagracha agus airgeadais bunaithe ar shonraí ionramháilte.  Maíonn innealtóirí 
neamhspleácha áirithe go gcosnóidh an tionscadal níos mó ná mar atá luaite i mbuiséad 
an ACP, suas, b’fhéidir, le SA$20 billiún breise, a chuirfidh leis na fiacha troma eachtraigh 
atá ar Phanama cheana.  Luann cáinteoirí an bhaint ata ag comhairleoirí SAM a chuir 
costmheastacháin ar fáil do thionscadal Phanama. Iadsan a bhí bainteach le forbairt i mBostún, 
SAM, a chosain trí oiread níos mó ná an bunbhuiséad measta. 

Maidir leis an ioncam a bhfuiltear ag brath air leis an airgead a chaithfear a fháil ar iasacht a 
aisíoc, tá seo bunaithe ar thuartha go mbeidh fás ar iompar muirí domhanda agus go mbeidh 
comhlachtaí seolta earraí sásta na dolaí canála méadaitheacha a íoc.  Is féidir nach dtiocfaidh 
ceachtar acu isteach fíor.  Is féidir go n-éireoidh trádáil dhomhanda marbhánta nó go dtiocfaidh 
cúlú uirthi nó go dtiocfaidh comhlachtaí loingseoireachta ar bhealaí eile.  Tá riosca ollmhór i 
gceist ag dul sa tseans leis na tuartha seo, go háirithe don tír seo atá measartha bocht.  Le 
blianta beaga anuas, tá titim ar líon na long farraige a úsáideann an chanáil (Áis D).  Sa tséasúr 
turas mara 2012-13, ní raibh líon na long paisinéirí ach go measartha le 206 idirthuras, cúig cinn 
níos lú ná sa bhliain roimhe.  

Beidh caighdeán an uisce faoi bhagairt mar gheall ar an fhorbairt.  De réir staidéar atá déanta 
ag comhairleoirí ón Ísiltír, is amhlaidh dáiríre a chuirfidh na loic nua leis an fhadhb maidir leis 
tsáile ag éalú isteach sa chanáil de réir mar a thagann longa isteach ó na haigéin, beag beann 
ar an chineál teicneolaíochta a bheidh in úsáid.  Tá Loch Miraflores beag buailte go dona 
ag salandacht cheana féin.  Níl an fhadhb seo ag Loch Gatún go fóill mar a bhfuil na leibhéil 
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salandachta íseal toisc gur leor sruth nádúrtha an fhionnuisce le salann ar bith a éalaíonn 
isteach a shruthlú amach.  Tá an loch seo, a chuireann uisce óil ar fáil don leathchuid de 
dhaonra Phanama, faoi bhagairt ag an mhéadú ar an tsáile a thiocfaidh isteach ann mar gheall 
ar longa Os Cionn-Panamax.
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Tábla A:  Salannú Réamh-mheasta Loch Gatún agus Loch Miraflores

Líon long  
Os Cionn-Panamax 

sa lá

Loch Gatún 
(uas-salandacht 

csm*)

Loch Miraflores
(uas-salandacht 

csm*)
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

Tá tacaíocht don fhorbairt ag teacht ó ghrúpaí timpeallachta áitiúla áirithe, ach maíonn Gonzalo 
Menendez, iar-stiúrthóir Údarás Comhshaoil Náisiúnta Phanama (UCNP) (ANAM), go bhfuil 
fadhbanna timpeallachta ann amhail ardú ar bhaol tuilte agus ísliú ar chaighdeán an uisce.   

Tuairimíocht gan bhonn den chuid is mó atá sa chaint faoin mhéadú ar fhostaíocht atá geallta.  
Admhaíonn an ACP féin gur lú na 7,000 post tógála a chruthófar.  Lena chois sin, is sainphoist 
a bheidh i gceist le cuid acu seo agus is beag de mhuintir Phanama a bhfuil na scileanna 
riachtanacha acu.  Agus fiú má bhreathnaíonn muid ar an scéal faoi chúrsaí fostaíochta a 
chuireann an ACP inár láthair maidir le líon foriomlán na bpost a chruthófar, is dóichí gur 7,500 
post a chruthófar seachas an 40,000 post a mhaítear, dar le meastachán amháin.

Tá ceardchumann oibrithe tógála Phanama i gcoinne na forbartha á rá, mar gheall ar na fiacha 
a éireoidh as an fhorbairt seo a mhaoiniú, gur lú airgead a bheidh ar fáil le tionscadail thógála 
eile a mhaoiniú.  Ar an iomlán, is féidir go mbeidh laghdú dáiríre ar obair thógála agus ar phoist eile.  

Má leanann téamh domhanda leis, níl aon amhras ná go mbeidh ardú ar leibhéil na farraige 
agus go mbeidh an timpeallacht faoi bhagairt eile mar atá salandacht mhéadaitheach.  Iarmhairt 
eile a bhainfeadh le téamh domhanda ná an iomaíocht ó bhealaí saor-ó-oighear nua lena 
n-áirítear An Pasáiste Thiar Thuaidh (Áis B) agus Bealach Farraige Thuaidh na Rúise a 
d’fhéadfadh bealaí eile a sholáthar san fhadtéarma.  

In 2013, d’fhógair Mærsk Line, atá ar cheann de phríomhchomhlachtaí loingseoireachta 
coimeádáin an domhain, go raibh sé beartaithe acu gan Canáil Phanama a úsáid le hearraí a 
iompar ón Áise go dtí Cósta Thoir SAM mar go gcuidíonn longa níos mó leis an chomhlacht 
earraí a bhogadh ar bhonn brabúsach trí Chanáil Shuais. 

Tá muintir Phanama bródúil as a gcanáil, agus as an dóigh éifeachtúil atá sí á reáchtáil acu 
ó 2000.  Tá go leor acu, áfach, den tuairim gur “stát taobh istigh de stát” na scothaicme í 
an chanáil.  Mar gheall air seo, tá imní ann nach rachaidh an t-ioncam breise ón chanáil 
chun sochair do na daoine bochta i bPanama, ach go gcuirfidh sé go mór le cuntais bhainc 
phríobháideacha na ndaoine saibhre a rialaíonn crios na canála.  Tá an chaimiléireacht ina 
hábhar mór imní acu siúd atá i gcoinne na forbartha atá molta. Lena linn seo uilig, tá Uachtarán 
Phanama ag iarraidh an tionscadal a bhrú ar aghaidh.  Maíonn lucht cáinte na forbartha gur 
eisean, agus daoine agus gnólachtaí saibhre de chuid Panama, is mó a bhainfidh tairbhe aisti, 
agus gur measa a bheidh cúrsaí bochtaineachta go háirithe amuigh faoin tuath.

© CCEA
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Áis J

RAITAS A BHAINEANN LE FORBAIRT MHOLTA CHANÁIL PHANAMA

“Mura dtugann muid faoin dúshlán agus leanúint de sheirbhís iomaíoch a sholáthar, tiocfaidh 
bealaí eile chun tosaigh a roghnófar de rogha ar ár mbealaí-ne.”

Martin Torrijos,  Iar-Uachtarán Phanama

“Rachaidh seo i bhfeidhm ar an sparán.  Beidh an costas idirthurais níos saoire, agus rachaidh
sin i bhfeidhm ar an mhargadh.  Tá seo tábhachtach i dtéarmaí gheilleagar SAM.”

William Eaton, Ambasadóir SAM i bPanama

“Má tá gnó agat, caithfidh tú gach iarracht a dhéanamh lena fheabhsú, lena dhéanamh níos 
iomaíche.  Tá an chanáil thar a bheith tábhachtach faoi choinne thír Phanama ar fad.  Rachaidh 
an obair leathnaithe chun sochair don gheilleagar.”

Faustino Ortega, meicneoir

“Tá tionscal na loingseoireachta thar a bheith costas-íogair... rachaidh iompróirí leis an bhealach 
is lú costas aonaid... is é an deacracht atá ag údarás na canála go mbeadh iompróirí thar a 
bheith sásta [an tionscadal] a bheith ann, ach tá leisce orthu a gheallúint go mbainfidh siad 
úsáid as san fhadtéarma.”

Mark Levinson, Údar The Box:  How the Shipping Container
Made the World Smaller and the World Economy Bigger

“Caithfidh muid a bheith ar an eolas faoi na hiarmhairtí agus an dochar don timpeallacht a 
éireoidh as na loic... go dtí seo ní fhacthas aon phlean forbartha ar leith a gheallann soláthairtí 
inbhuanaithe acmhainní uisce.”

Gonzalo Menéndez, iarstiúrthóir Údarás Chomhshaoil Náisiúnta Phanama 
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Treoracha Ginearálta Marcála

Intreoir
Is í an phríomhaidhm atá leis an scéim mharcála a chinntiú go marcáiltear scrúduithe go beacht, 
go comhleanúnach agus go cothrom.  Sa scéim mharcála tugtar treoir do scrúdaitheoirí ar 
nádúr agus ar réimse de fhreagraí iarrthóirí ar dócha a mbeadh creidiúint tuillte acu.  Leagtar 
amach inti chomh maith na critéir ba chóir dóibh a chur i bhfeidhm le marcanna a leithdháileadh 
ar fhreagraí iarrthóirí.

Cuspóirí measúnaithe
Anseo thíos tá na cuspóirí measúnaithe do Thíreolaíocht GCE.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith ábalta na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

CM1: Eolas agus tuiscint a léiriú ar áiteanna, timpeallachtaí, coincheapa, próisis, 
idirghníomhaíochtaí agus athrú ag scálaí éagsúla.

CM2: Eolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm i gcomhthéacsanna éagsúla le hanailís, 
léirmhíniú agus luacháil a dhéanamh ar eochairchoincheapa, faisnéis agus 
saincheisteanna ríthábhachtacha.

CM3: Úsáid a bhaint as éagsúlacht de mhodhanna agus de theicnící ábhartha le:
• ceisteanna agus saincheisteanna tíreolaíocha a imscrúdú;
• anailís, léirmhíniú agus measúnú a dhéanamh ar shonraí agus áiseanna; agus
• argóintí a thógáil agus teacht ar thátail.

Cáilíocht freagraí iarrthóirí
Agus scrúdaitheoirí i mbun scrúdpháipéar a mharcáil, ní mór dóibh a bheith ag breathnú amach 
faoi choinne cáilíocht freagra a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag súil leis ó daltaí 17 nó 
18 mbliana, is é sin an aois a ndéanann an mhórchuid d’iarrthóirí a scrúduithe GCE.

Solúbthacht sa mharcáil 
Níl scéimeanna marcála in ainm a bheith saintreorach.  Ní féidir le scéim mharcála na freagraí 
ar fad a thabharfadh iarrthóirí a chlúdach.  I gcás freagraí nach mbeifí ag súil leo, bheifí ag súil 
leis go dtabharfadh scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil agus bailíocht freagraí á measúnú 
acu.  Sa chás go bhfuil deacrachtaí ar leith le freagra, ní mór do scrúdaitheoirí ansin treoir a lorg 
ón Scrúdaitheoir Maoirseachta.

Marcáil dhearfach
Moltar do scrúdaitheoirí a bheith dearfach agus iad i mbun marcála, agus creidiúint chuí a 
thabhairt don méid atá ar eolas ag iarrthóirí, don méid a thuigeann siad agus atá siad ábalta a 
dhéanamh seachas pionós a ghearradh orthu mar gheall ar earráidí nó easnaimh.  Ní mór do 
scrúdaitheoirí úsáid a bhaint as an réimse iomlán marcanna do gach ceist ar leith agus a bheith 
sásta iomlán marcanna a bhronnadh ar fhreagra atá chomh maith agus a mbeifí ag súil go 
réasúnta leis ó iarrthóir GCE 17 nó 18 mbliana.

Marcanna nialasacha a bhronnadh
Is ar fhreagraí bailí agus ar fhreagraí bailí amháin ba chóir marcanna a bhronnadh agus níor 
chóir marcanna a bhronnadh ar fhreagra atá go huile agus go hiomlán contráilte nó míchuí.



117

Ríomhaireachtaí a mharcáil
Agus iad i mbun freagraí a mharcáil ina bhfuil ríomhaireachtaí, ní mór do scrúdaitheoirí an 
riail  ‘d’fhigiúr an iarrthóra’ a chur i bhfeidhm sa dóigh is nach ngearrfar pionós ar iarrthóirí 
níos mó ná uair amháin mar gheall ar earráid ríomhaireachtúil.  D’fhonn nach ngearrfar pionós 
ar iarrthóir, is féidir marcanna a bhronnadh áit a mbaintear conclúidí nó infeiris chearta as a 
ríomhaireachtaí míchearta.

Cineálacha scéimeanna marcála
Maidir le scéimeanna marcála le haghaidh tascanna nó ceisteanna ina n-iarrtar ar iarrthóirí 
freagra a thabhairt i bhfoirm scríbhneoireacht fhada marcáiltear iad ar bhonn leibhéil freagartha 
a thugann san áireamh caighdeán na cumarsáide scríofa.

Maidir le ceisteanna eile nach n-éilíonn ach freagraí gearra marcáiltear iad ar bhonn pointe ar 
phointe le marcanna á mbronnadh ar gach píosa eolais bailí a thugtar.

Leibhéil freagartha
D’fhonn cinneadh a dhéanamh ar cén leibhéal freagartha le bronnadh, ní mór do scrúdaitheoirí 
breathnú amach don leibhéal ‘scothoiriúna’ ag glacadh san áireamh go bhféadfadh laige in 
achar amháin a bheith á cúiteamh ag láidreacht in achar eile.  Agus cinneadh á dhéanamh acu 
cén marc laistigh de leibhéal áirithe ba chóir dóibh a bhronnadh ar fhreagra, táthar ag súil leis 
go mbainfidh scrúdaitheoirí úsáid as a mbreithiúnas gairmiúil.

Tugtar an treoir seo a leanas mar chuidiú do scrúdaitheoirí.

• Feidhmíocht thairsí:  Freagra nach mó ná go bhfuil sé maith go leor le bheith sa leibhéal 
agus ba chóir marc ag bun an raoin nó gar dó a bhronnadh air.

• Feidhmíocht idirmheánach:  Freagra gan aon amhras atá maith go leor le bheith sa 
leibhéal agus ba chóir marc ag lár an raoin nó gar dó a bhronnadh air.

• Ardfheidhmíocht:  Freagra a lán-sásaíonn sainchuntas an leibhéil agus ba chóir marc ag 
barr an raoin nó gar dó a bhronnadh air.

Caighdeán na cumarsáide scríofa
Tugtar san áireamh caighdeán na cumarsáide scríofa le measúnú a dhéanamh ar fhreagraí 
iarrthóirí ar na tascanna agus ar na ceisteanna ar fad nach mór dóibh freagra scríofa fada a 
thabhairt orthu.  Marcáiltear na tascanna agus na ceisteanna seo ar bhonn leibhéil freagartha.  
Sa tsainchuntas ar gach leibhéal freagartha déantar tagairt do chaighdeán na cumarsáide 
scríofa

Ar mhaithe le beaichte, idirdhealaítear caighdeán na cumarsáide scríofa laistigh de leibhéil 
freagartha mar seo a leanas:

Leibhéal 1:  Caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach.
Leibhéal 2:  Caighdeán na cumarsáide scríofa go maith.
Leibhéal 3:  Caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

Agus iad i mbun na sainchuntais leibhéil seo a léirmhíniú, ní mór do scrúdaitheoirí tagairt a 
dhéanamh don teoir níos mionsonraithe seo thíos:

Leibhéal 1 (Bunúsach):  Tá an t-iarrthóir teoranta maidir le foirm agus stíl scríbhneoireachta 
chuí a roghnú agus a úsáid. Is féidir nach mbeidh an t-ábhar eagraithe go soiléir 
comhleanúnach.  Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid.  Is féidir nach mbeidh an bhrí 
bheartaithe soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach.
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Leibhéal 2 (Go Maith):  Tá iarracht réasúnta déanta ag an iarrthóir maidir le foirm agus stíl 
scríbhneoireachta chuí a roghnú agus a úsáid.  Tá ábhar ábhartha eagraithe go measartha 
soiléir comhleanúnach.  Tá roinnt saintéarmaíochta cuí in úsáid.  Tá cur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach sásúil go leor leis an bhrí a dhéanamh soiléir.

Leibhéal 3 (Ar fheabhas):  Éiríonn go han-mhaith leis an iarrthóir an fhoirm agus an stíl is 
oiriúnaí a roghnú agus a úsáid.  Tá ábhar ábhartha eagraithe go soiléir comhleanúnach ag 
leibhéal ardchaighdeáin.  Ta saintéarmaíocht chuí in úsáid go fairsing cruinn.  Tá cur i láthair, 
litriú, poncaíocht agus gramadach ar chaighdeán sách ard leis an bhrí a dhéanamh soiléir.
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Cur síos Ginearálta ar Chritéir Mharcála 

Eolas agus 
Tuiscint

Scileanna Caighdeán na 
Cumarsáide Scríofa

Leibhhéal

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas fairsing  beacht 
agus tuiscint shoiléir ar 
na coincheapa/idéanna 
a bhaineann leis an 
cheist.  Tugtar iomlán 
nó bunús an eolais 
agus na tuisceana a 
mbeifí ag súil leo.

Léireoidh an t-iarrthóir 
ábaltacht ardleibhéil tríd 
anailís agus léirmhíniú 
géarchúiseach ar an 
ábhar acmhainní.  
Beidh an freagra iomlán 
saor, nó chóir a bheith 
iomlán saor, ó aon 
bhearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí.  Baintear 
gach a bhfuil suntasach 
as an ábhar acmhainní.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa an-ard.   
Cuirfidh an t-iarrthóir in iúl  
ábhar casta ag baint úsáid  
as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
ábhar sna freagraí ábhartha 
agus eagraithe go soiléir.  
Beidh saintéarmaíocht 
in úsáid agus beidh sé 
scríofa go hinléite.  Beidh 
an freagra iomlán saor, 
nó chóir a bheith iomlán 
saor, ó aon earráidí 
litrithe, poncaíochta agus 
gramadaí.

3

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint atá 
idir a bheith cruinn agus 
maith ar chuid mhór de 
na coincheapa/idéanna 
ábhartha.  Tugtar cuid 
mhaith de chorp an 
eolais a mbeifí ag súil 
leis.

Léireoidh an t-iarrthóir 
go bhfuil sé ábalta 
anailís agus léirmhíniú 
a dhéanamh ar an 
ábhar acmhainní ach 
is féidir go mbeidh 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa maith.  
Cuirfidh an t-iarrthóir 
idéanna in iúl ag baint 
úsáid as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
an t-ábhar sa fhreagra 
ábhartha ach is féidir go 
rachaidh argóintí ar strae 
ón phríomhphointe.  Beidh 
roinnt saintéarmaí in úsáid 
agus is féidir go mbeidh 
earráidí litrithe, poncaíochta 
agus gramadaí ann 
anois agus arís.  Tá sé 
measartha inléite.

2

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint 
chruinn éigin ach beidh 
earráidí agus bearnaí 
suntasacha ann chomh 
maith.  Is féidir gur beag 
baint atá ag an eolas 
leis an cheist.

Is ar éigean a bheidh 
an t-iarrthóir ábalta 
anailís ná léirmhíniú 
a dhéanamh ar an 
ábhar acmhainní agus 
is féidir go mbeidh go 
leor bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil 
go soiléir.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa 
bunúsach.  Beidh foirm 
agus stíl scríbhneoireachta 
an iarrthóra bacach.  
Idéanna measartha simplí 
amháin a láimhseáltar go 
sásúil.  Is féidir go mbeidh 
amhras faoi ábharthacht 
an ábhair.  Beidh earráidí 
suntasacha litrithe, 
poncaíochta agus gramadaí 
ann.  Is féidir go mbeidh an 
scríbhneoireacht doléite in 
áiteanna.

1
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Roinn A

1 (a) Beifear ag súil leis go gcuirfidh iarrthóirí síos ar na hathruithe sa 
tsreabhadh le linn tréimhse dhá lá agus ansin míniú a thabhairt ar na 
fáthanna a n-athraíonn sé.  

  Toisíonn an bháisteach ar 2000 uair an chloig ar an 10 Feabhra 
agus toisíonn doirteadh abhann ag ardú go fadálach. Ardaíonn 
doirteadh níos géire ó thart faoi 300 cumec ar 2300 uair an chloig go 
dtí buaic de bhreis agus 500 cumec ar 0200 uair an chloig ar an 11 
Feabhra.  Tá aga moille gairid de thrí uair an chloig ann ó bhuaic-
bháisteach go buaic-dhoirteadh.  Titeann an ghéag atá ag téaltú 
siar den hidreaghraf de réir a chéile go dtí 0800 uair an chloig nuair 
a éiríonn sí cothrom ar feadh dhá uair an chloig.  Ansin titeann an 
ghéag atá ag téaltú siar go géar sula n-éiríonn sí cothrom arís ar 
2100 uair an chloig, chóir a bheith 24 uair an chloig i ndiaidh don 
stoirm toiseacht.  Léireoidh an t-ardú sa doirteadh ag an tús nuair a 
thoisíonn sé ag cur gur bhain an bháisteach an abhainn amach go 
fadálach mar gheall, b’fhéidir, ar idircheapadh ach ar insíothlúchán 
chomh maith.  De réir mar a ghéaraíonn ar an stoirm nuair a thit 7mm 
báistí idir 2300 uair an chloig agus meán oíche ar an 10 Feabhra, 
líontar na piochspásanna san ithir go dtí go bhfuil sí sáithithe rud a 
fhágann gur sreabhadh de dhroim talún feasta é an farasbarr uisce 
agus is amhlaidh a ritheann sé níos gaiste go dtí an abhainn.  Beidh 
uisce á aistriú chomh maith via tréshreabhadh agus sreabhadh 
screamhuisce/bunsreabh rud a fhágann go mbeidh leibhéil doirte níos 
airde ann le linn na stoirme agus go ceann roinnt uaireanta an chloig 
ina diaidh.  Filleann an abhainn go dtí an leibhéal a bhí ann roimh an 
stoirm thart ar 1300 uair an chloig ar an 11 Feabhra agus, toisc nach 
bhfuil aon bháisteach eile ann, leanann an doirteadh de bheith ag 
titim, agus éiríonn sé cothrom thart ar 2100 uair an chloig. 

  Ní mór d’iarrthóirí dhá fhigiúr ar a laghad ón ghraf a lua (doirteadh 
agus báisteach) le bheith in ann Leibhéal 3 a bhaint amach. 

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([5]–[6]) 
  Freagra mionsonraithe atá á thacú ag figiúirí a bhaineann le doirteadh 

agus báisteach araon.  Cuireann an t-iarrthóir síos ar an treocht 
fhoriomlán agus déanann tagairt do shaintéarmaíocht amhail buaic-
dhoirteadh, géag atá ag téaltú.  Tugtar míniú mionsonraithe ina 
bhfuil tagairt mhaith do théarmaí hidreolaíocha ábhartha.

  Leibhéal 2 ([3]–[4]) 
  Ní bheidh freagraí ag an leibhéal seo chomh mionsonraithe céanna 

nó beidh gné amháin den cheist in easnamh m.sh. is féidir go mbeidh 
cur síos nó míniú ar lár.  Is lú an tuiscint a bheidh ann ar an ghaol idir 
an bháisteach agus an doirteadh le linn an teagmhais dhá lá.  Is féidir 
go mbeidh roinnt téarmaí tíreolaíocha in úsáid.
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  Leibhéal 1 ([1]–[2]) 
  Beidh tuiscint an-teoranta ag iarrthóirí ar an áis agus beidh feidhmiú 

an eolais teoranta.  Is féidir nach mbeidh ach miontagairt don treocht 
agus is féidir nach mbeidh an nasc idir báisteach agus doirteadh 
soiléir.  Ní bheidh mórán téarmaí tíreolaíocha in úsáid, má bhíonn 
ceann ar bith. [6]

 (b) (i) Bronn suas le [3] mharc ar mhíniú mionsonraithe ar na próisis a 
bhaineann le tarraingt agus sil-leagan.
• Is é is tarraingt ann ná bolláin mhóra á dtarraingt feadh leaba 

na habhann le linn an phróisis iompair  [1].
• Ní mór d’iarrthóirí chomh maith a mhíniú go dtarlaíonn 

tarraingt nuair atá tuile san abhainn nó nuair atá fuinneamh 
ard ann lena leithéid d’ualach grinnill a bhogadh [1].

• Nuair a thiteann sreabhadh na habhann (nó an fhuinneamh 
atá inti) ní féidir an t-ábhar a iompar a thuilleadh agus 
déantar é a shil-leagan dá réir [1]. [3]

  (ii) Ní mór d’iarrthóirí a mhíniú cén fáth agus cén dóigh araon ar gá 
cainéil abhann a chainéalú.

   Cén fáth – is féidir gur gá aibhneacha a chainéalú mar gur ábhar 
bagartha iad do dhaoine agus do mhaoin [1]. Maraítear daoine 
mar gheall ar thuilte agus báitear talamh talmhaíochta, cailltear 
beostoc, scriostar barra agus cuirtear gnónnna faoi bhagairt [1].  
Is féidir glacadh le hidéanna eile; ach, is gá go mbeadh míniú 
breise ann [2].

   Cén dóigh – ath-ailíniú, athghearradh, dreidireacht.  Bronn [1] 
as gach modh cuí a ainmniú agus [1] as míniú breise.  Mura 
ndéantar ach na straitéisí a ainmniú ansin [2] mharc ar a mhéad.

   (2 x [2]) [6] 15
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2 (a) Gach seans go dtabharfar réimse freagairtí. Glactar leis an fhreagra 
gur féinbheathóirí iad uatrófaigh, sin le rá plandaí glasa.  Lena chois 
sin, glactar le sainmhínithe bunaithe ar phróiseas na fótaisintéise 
mar shampla táirgeann uatrófaigh a mbia féin trí fhótaisintéis agus 
fuinneamh ó sholas na gréine in úsáid acu [1].

  Bíonn heitreatrófaigh á mbeathú féin ar cheachtar acu uatrófaigh nó 
heitreatrófaigh eile nó orthu beirt (luibhiteoirí/feoiliteoirí/uiliteoirí) [1].

   Bronn [1] mharc ar gach sainmhíniú. [2]

 (b) Ní aistrítear go leor fuinnimh trí na leibhéil thrófacha le tacú le speicis 
bhreise [1] mar go gcailltear fuinneamh ag gach leibhéal mar gheall 
ar phróisis na beatha amhail riospráid  [1].

  Bronn [2] mharc ar chaillteanas fuinnimh a thuiscint; bronn [1] mharc 
ar thuiscint easnamhach. [2]

 
 (c) (i) Céim A = Pobal Téisclime [1]
   Céim B = Fásra na Forchéime Aeráide [1] [2]

  (ii) Is féidir go n-aithneoidh iarrthóirí go leor athruithe i saintréithe 
fásra atá le feiceáil go soiléir san áis.  Is féidir go mbeidh 
tagairt i bhfreagraí do threochtaí soiléire maidir le plandaí le 
himeacht ama - speicis, airde, brat, srathú, dlús, bithmhais, ráta 
athsholáthair, flúirse srl.  Tá gá le míniú breise éigin ar an phointe 
a dhéantar, m.sh. le himeacht ama fásann na plandaí níos 
airde ó bheith ina léicin ghearra ina gcrainn arda.  Ná glactar le 
“athraíonn airde” amháin mar fhreagra ar athrú.

   (3 × [1]) [3]

  (d) Téann grianradaíocht isteach san éiceachóras tríd an 
phróiseas fótaisintéis.  Tá an fuinneamh seo “fosaithe” sna 
pobail uatrófacha agus aistrítear é ina dhiaidh sin chuig na 
heatratrófaigh le forchéimniú tríd an phirimid thrófach.  Níl an 
próiseas aistrithe fuinnimh 100% éifeachtúil, mar go gcailltear 
fuinneamh mar theas, riospráid, meath agus le haghaidh próisis 
mheitibileacha.   Dá bhrí sin, is lú an líon orgánach ar féidir tacú 
leo ag leibhéil thrófacha as a chéile.  Is gá tagairt mhionsonraithe 
a bheith ann dá gcás-staidéar roghnaithe.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Déanann an t-iarrthóir tagairt shonrach dá gcás-staidéar, luann 

speicis agus baineann úsáid as téarmaíocht chuí le míniú soiléir 
a thabhairt ar aistriú agus ar chaillteanas fuinnimh fud fad an 
éiceachórais mhionscála ainmnithe.

  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Tugann an t-iarrthóir freagra nach bhfuil chomh mionsonraithe 

céanna ina bhfuil fianaise de thuiscint ghinearálta ach ina bhfuil roinnt 
eochair-idéanna nó sonraí amhail speicis in easnamh.
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  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Déanann an t-iarrthóir plé róshimplí ar shreabhadh fuinnimh ach tá 

bearnaí suntasacha ann maidir le sonraí agus tuiscint.  Is féidir nach 
mbeidh aon tagairt ann d’éiceachóras mionscála ainmnithe. [6] 15
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3 (a) (i) Is iad ceantair aigéin go háirithe thart ar dhomhanleithid 
Mheánchiorclacha agus Thrópaiceacha is airde méideanna 
bháistí (thar 2500 mm) [1].  Is airde an méid báistí sa leathsféar 
theas ná sa leathsféar thuaidh [1].  Is iad ceantair thalún amhail 
thar an Rúis, Ceanada/SAM is lú méideanna báistí m.sh. i  
gcodanna den Áise Láir tá níos lú ná 250 mm báistí sa bhliain [1].

   Ní mór d’iarrthóirí tagairt a dhéanamh d’áit/figiúirí le haghaidh [3] 
   mharc.  Is gá dhá chodarsnacht ghinearálta a dhéanamh le
   haghaidh [2] mharc. [3]

  (ii) Ní mór d’iarrthóirí míniú a thabhairt ar an dóigh a dtéann El Niño 
i bhfeidhm ar phatrúin bháistí, agus tagairt á déanamh don áis le 
tacú lena bpointí. 

   Is é atá i gceist le hAscalú Theas El Niño ná téamh an Aigéin 
Chiúin thoir a tharlaíonn ar eatraimh idir dhá bhliain agus deich 
mbliana agus a mhaireann suas le dhá bhliain.  Is é atá i gceist 
le cúrsaíocht Walker ná an chúrsaíocht thoir-thiar a tharlaíonn i 
ndomhanleithid ísle.  In aice le Meiriceá Theas séideann gaotha 
ón talamh agus tarlaíonn tonnadh aníos d’uiscí fuara saibhre 
dá mbarr.  Mar chodarsnacht air sin, brúitear uisce dromchla 
te isteach san Aigéan Chiúin thiar.  De ghnáth bíonn teochtaí 
dromchla farraige san Aigéan Chiúin thiar os cionn 28°C agus 
tarlaíonn lagbhrú agus frasaíocht ard dá mbarr. Thar chósta 
Mheiriceá Theas bíonn teochtaí dromchla farraige níos ísle, 
bíonn ardbhrú ann agus bíonn dálaí tirime ann.

   Le linn El Niño, cuirtear an patrún droim ar ais.  Éiríonn teochtaí 
uisce san Aigéan Chiúin thoir de réir mar a shreabhann uisce te 
ón Aigéan Chiúin thiar isteach san Aigéan Chiúin thoir.  Le linn 
El Niño leathnaíonn teochtaí dromchla farraige de os cionn 28°C 
i bhfad níos faide thar an Aigéan Chiúin.   Tarlaíonn lagbhrú os 
cionn an Aigéin Chiúin thoir agus ardbhrú os cionn an Aigéin 
Chiúin thiar.   Mar gheall air seo, bíonn báisteach throm os cionn 
chósta Mheiriceá Theas ach bíonn an aimsir te tirim san Indinéis 
agus san Aigéan Chiúin thiar.  
 

   Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

   Leibhéal 3 ([5]–[6])
   Léiríonn an t-iarrthóir tuiscint shoiléir ar El Niño agus ar an dóigh 

a dtéann sé i bhfeidhm ar an phatrún báistí fud fad an Aigéin 
Chiúin mar a thaispeántar san áis.  Déantar tagairt chruinn 
d’áiteanna san Aigéan Chiúin thiar agus thoir araon.

   Leibhéal 2 ([3]–[4])
   Tugann an t-iarrthóir freagra nach bhfuil chomh mionsonraithe 

céanna le tuiscint ghinearálta éigin ar El Niño.  Is féidir nach 
mbeidh aon tagairt dhíreach don eolas a thugtar san áis.  Nó, 
is féidir nach mbeidh ach tagairt ghinearálaithe d’áit, m.sh. an 
tAigéan Ciúin thiar.
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   Leibhéal 1 ([1]–[2])
   Déanann an t-iarrthóir plé róshimplí gan tuiscint shoiléir ar an 

dóigh a dtéann El Niño i bhfeidhm ar na patrúin bháistí san 
Aigéan Chiúin. [6]

 (b) Is ‘abhainn’ d’aer mear san trópaisféar uachtair é Scairdsruth an 
Fhronta Pholaigh.  Sa tSamhradh, nuair a shreabhann an Scairdsruth 
go dtí an taobh ó thuaidh den RA, tarraingíonn sé aer te aníos ó 
réigiúin thrópaiceacha a thugann isteach dálaí frithchioclónacha go dtí 
an RA agus bíonn samhraí teo ann dá mbarr.  Ach, sa gheimhreadh 
sreabhann sé an taobh ó dheas den RA de ghnáth agus tugann sé 
isteach aer fuar polach agus lagraigh agus bíonn geimhrí ann atá 
an-fhuar, an-fhliuch le tréan sneachta dá mbarr sa RA.   

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.
  
  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Léiríonn an t-iarrthóir tuiscint shoiléir ar an scairdsruth agus déanann 

tagairt do shreabha samhraidh agus geimhridh araon agus déanann 
cur síos cruinn ar an aimsir a bhaineann leo chomh maith.

  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Tugann an t-iarrthóir freagra nach bhfuil chomh mionsonraithe céanna 

ina bhfuil tuiscint ghinearálta éigin.  Is féidir gur do Scairdsruthanna 
Fronta Polach samhraidh nó geimhridh amháin a ndéanfaidh an 
t-iarrthóir tagairt.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Déanann an t-iarrthóir plé róshimplí gan aon tuiscint shoiléir ar an 

dóigh a dtéann an scairdsruth i bhfeidhm ar na patrúin aimsire.  
 [6] 15
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Roinn B

4 Ní mór d’iarrthóirí eolas agus tuiscint a thaispeáint ar thosca fisiceacha 
agus daonna araon a bhaineann le tuilte ina gcás-staidéar TNFG 
(MEDC) roghnaithe.  Is féidir go luafaí na tosca fisiceacha seo a leanas 
– gnéithe aeráide, geolaíocha, peideolaíocha agus/nó topagrafacha 
den timpeallacht.  I measc tosca daonna is féidir go n-áireofaí míniú ar 
bhainistíocht abhann, dífhoraoisiú, athrú talamhúsáide, uirbiú srl.

 Ní mór d’iarrthóirí chomh maith plé a dhéanamh ar an dóigh a ndeachaigh 
an teagmhas tuile i bhfeidhm ar dhaoine, ar mhaoin agus ar an talamh, 
agus eolas sonrach a bhaineann lena gcás-staidéar a lua.

 Más cás-staidéar TBFG (LEDC) a úsáideann an t-iarrthóir bronn Leibhéal 
1 ar a mhéad.

 Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

 Leibhéal 3 ([11]–[15])
 Freagra dea-scríofa a thugann faoi gach gné den cheist ar bhealach 

cothrom éifeachtach.  Tá sonraí ann agus déantar raon maith de 
chúiseanna tuilte a rangú agus a mhíniú go loighciúil.  Luaitear éifeachtaí 
sonracha ar dhaoine, maoin agus an talamh chomh maith le fíricí agus 
figiúirí cruinne.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

 Leibhéal 2 ([6]–[10])
 Sna freagraí ag an leibhéal seo tá ceachtar acu leithne nó doimhneacht 

an eolais a theastaíonn in easnamh.  Is féidir gur beag iarracht a dhéantar 
fíricí sonracha a úsáid agus gur beag saintéarmaí a úsáidtear.  Is féidir 
go mbeidh an freagra éagothrom ag fócasú níos mó ar chúiseanna ná ar 
éifeachtaí nó a mhalairt. Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

 Leibhéal 1 ([1]–[5])
 Tugann an t-iarrthóir freagra easnamhach atá níos ginearálaithe nó níos 

róshimplí agus atá thar a bheith easnamhach i dtaca le sonraí míniúcháin 
de.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [15] 15
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5 Beidh sonraí an fhreagra ag brath ar an chás-staidéar Tundra 
a roghnaíodh.  Sa fhreagra, ní mór cur síos a dhéanamh ar an 
chomhthéacs ina bhfuil an t-éiceachóras suite.  Ní mór d’iarrthóirí míniú a 
thabhairt ar na fíoréifeachtaí a bhaineann le hathrú aeráide chomh maith 
leis na héifeachtaí féideartha amach anseo.  Tá gá le fianaise ar luacháil 
idir na fíoréifeachtaí agus na héifeachtaí féideartha.  Ní mór tagairt mhaith 
a bheith ann do mhionsonraí cás-staidéir ó thús deireadh.

 Leibhéal 1 ar a mhéad má úsáidtear cás-staidéar míchuí.

 Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

 Leibhéal 3 ([11]–[15])
 Tugann an t-iarrthóir freagra cothrom dea-scríofa a thugann faoin 

gach gné den cheist ar bhealach éifeachtach.  Léirítear cás-staidéar 
mhionsonraithe agus eolas teoiriciúil beacht.  Tugtar luacháil shoiléir 
mhionsonraithe ar na héifeachtaí fíora agus féideartha a bhaineann le 
hathrú aeráide. Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

 Leibhéal 2 ([6]–[10])
 Tugann an t-iarrthóir freagra a d’fhéadfadh a bheith éagothrom sa 

mhéid is gur mó plé a dhéantar ar na fíoréifeachtaí a bhaineann le 
hathrú aeráide ná ar na héifeachtaí féideartha nó vice versa.  Is féidir go 
ndéanann freagraí plé níos bunúsaí nó níos ginearálaithe ar dhá ghné na 
ceiste agus iad ar bheagán luachála.  Is féidir nach dtugtar ach beagán 
sonraí cás staidéir.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

 Leibhéal 1 ([1]–[5])
 Is léir gur beag tuiscint atá ag an iarrthóir ar a chás-staidéar nó ar na 

fíoréifeachtaí agus féideartha a bhí ann mar gheall ar arthrú aeráide.
 Is féidir nach dtugtar ach faoi ghné amháin den cheist agus beidh sé 

breac le míchruinneas. Is féidir nach ndéantar aon iarracht luacháil a 
dhéanamh ar na héifeachtaí fíora agus féideartha a bhí ag athrú aeráid ar 
an éiceachóras Tundra roghnaithe. 

 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [15] 15
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6 Is léir go bhfuil dhá chuid sa cheist agus éilíonn sí eolas agus tuiscint 
ar struchtúr agus ar fhoirmiú hairicíní araon.  Is gnéithe dinimiciúla, 
tríthoiseacha iad hairicíní.  Tá gnéithe struchtúracha dea-shainithe ag 
na stoirmeacha imrothlacha lagbhrú seo.  Is iad na comharthaí sóirt a 
bhaineann leis an struchtúr ná coinbhéirseacht láidir ag an dromchla 
íochtair, gluaiseacht aníos mhear sa ghuairneán agus eisréimneacht in 
airde.  Is féidir go mbeidh trastomhas chomh mór le 1000 km acu agus 
tá airdí ingearacha taifeadta de 12–14 km coitianta go leor.  Ag croí an 
hairicín tá an tsúil lárnach agus is féidir go mbeidh trastomhas de thart ar 
50 km aici.  Bíonn an tsúil socair agus siorraí anuas ón strataisféar atá 
mar chomhartha sóirt aici.  Thart ar an tsúil tá balla béil na stoirme mar a 
bhfuil gaotha tuathalacha láidre, a d’fhéadfadh a bheith níos láidre ná 240 
km/u, mar a bheadh simléar an hairicín.  Thart ar bhalla béil na stoirme 
tá bandaí de néalta cumalaiminibis an-arda le fáinne comhiomprach 
seachtrach de néalta cumalais.      

 Tá dálaí éagsúla de dhíth le hairicín a fhoirmiú.  I dtaca le foirmiú hairicín, 
 is gá míniú a thabhairt ar chuid mhór dálaí.  Tá tionchar ag an tséasúracht 
 ar fhoirmiú haricín mar go dtarlaíonn bunús na hairicíní sa Leathsféar 

Thuaidh idir Iúil agus Samhain le saintoilleadh teasa riachtanach an aigéin 
a ghiniúint.   Tá ardteochtaí aigéin (os cionn 26°C go dtí doimhneacht 
de thart ar 60 m) riachtanach leis an atmaisféar fhorshrathnaithe a 
dhéanamh éagobhsaí le comhiompar a choinneáil.  Ta géarghá le 
hardleibhéil bhogthaise mar go ngnóthaíonn an hairicín fuinneamh de 
réir mar a bhreoslaítear é ag aer aníos agus táirgtear bandaí néalta mar 
gheall ar chomhiompar.  Cuireann suíomh domhanleithid idir 5–30° Thuaidh 
agus Theas den Mheánchiorcal go leor fórsa Coriolis ar fáil leis an bhís 
fhíochmhar ag lár an hairicín a thionscnamh.

 Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

 Leibhéal 3 ([11]–[15])
 Tugann an t-iarrthóir faoin dá ghné den cheist agus cuireann síos go 

héifeachtach ar mhíreanna struchtúracha an hairicín agus léaráid dhea-
anótáilte in úsáid.  Léirítear go héifeachtach tuiscint mhaith ar fhoirmiú 
hairicín chomh maith agus saintéarmaíocht in úsáid.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa ar fheabhas.

 Leibhéal 2 ([6]–[10])
 Tugann an t-iarrthóir freagra nach bhfuil chomh mionsonraithe céanna, 

nó atá éagothrom.  Cuirtear síos ar líon níos lú de ghnéithe struchtúracha 
agus níl an léaráid a úsáidtear chomh héifeachtach céanna, má úsáidtear 
léaráid ar bith.  Tá an míniú a thugtar ar fhoirmiú hairicín ar easpa 
doimhneachta agus is lú an líon saintéarmaí a úsáidtear.  Tá caighdeán 
na cumarsáide scríofa maith.

 Level 1 ([1]–[5])
 Is féidir nach dtugann an t-iarrthóir faoin dá mhír den cheist agus is féidir nach 
 bhfuil léaráid anótáilte ann.  Tá cur síos agus/nó míniú fánach, ginearálta agus 

míchruinn go minic.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach.  [15]

  Iomlán
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Cur síos Ginearálta ar Chritéir Mharcála 

Eolas agus 
Tuiscint

Scileanna Caighdeán na 
Cumarsáide Scríofa

Leibhhéal

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas fairsing  beacht 
agus tuiscint shoiléir ar 
na coincheapa/idéanna 
a bhaineann leis an 
cheist.  Tugtar iomlán 
nó bunús an eolais 
agus na tuisceana a 
mbeifí ag súil leo.

Léireoidh an t-iarrthóir 
ábaltacht ardleibhéil tríd 
anailís agus léirmhíniú 
géarchúiseach ar an 
ábhar acmhainní.  
Beidh an freagra iomlán 
saor, nó chóir a bheith 
iomlán saor, ó aon 
bhearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí.  Baintear 
gach a bhfuil suntasach 
as an ábhar acmhainní.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa an-ard.   
Cuirfidh an t-iarrthóir in iúl  
ábhar casta ag baint úsáid  
as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
ábhar sna freagraí ábhartha 
agus eagraithe go soiléir.  
Beidh saintéarmaíocht 
in úsáid agus beidh sé 
scríofa go hinléite.  Beidh 
an freagra iomlán saor, 
nó chóir a bheith iomlán 
saor, ó aon earráidí 
litrithe, poncaíochta agus 
gramadaí.

3

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint atá 
idir a bheith cruinn agus 
maith ar chuid mhór de 
na coincheapa/idéanna 
ábhartha.  Tugtar cuid 
mhaith de chorp an 
eolais a mbeifí ag súil 
leis.

Léireoidh an t-iarrthóir 
go bhfuil sé ábalta 
anailís agus léirmhíniú 
a dhéanamh ar an 
ábhar acmhainní ach 
is féidir go mbeidh 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa maith.  
Cuirfidh an t-iarrthóir 
idéanna in iúl ag baint 
úsáid as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
an t-ábhar sa fhreagra 
ábhartha ach is féidir go 
rachaidh argóintí ar strae 
ón phríomhphointe.  Beidh 
roinnt saintéarmaí in úsáid 
agus is féidir go mbeidh 
earráidí litrithe, poncaíochta 
agus gramadaí ann 
anois agus arís.  Tá sé 
measartha inléite.

2

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint 
chruinn éigin ach beidh 
earráidí agus bearnaí 
suntasacha ann chomh 
maith.  Is féidir gur beag 
baint atá ag an eolas 
leis an cheist.

Is ar éigean a bheidh 
an t-iarrthóir ábalta 
anailís ná léirmhíniú 
a dhéanamh ar an 
ábhar acmhainní agus 
is féidir go mbeidh go 
leor bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil 
go soiléir.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa 
bunúsach.  Beidh foirm 
agus stíl scríbhneoireachta 
an iarrthóra bacach.  
Idéanna measartha simplí 
amháin a láimhseáltar go 
sásúil.  Is féidir go mbeidh 
amhras faoi ábharthacht 
an ábhair.  Beidh earráidí 
suntasacha litrithe, 
poncaíochta agus gramadaí 
ann.  Is féidir go mbeidh an 
scríbhneoireacht doléite in 
áiteanna.

1
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Roinn A

1 (a) Ní mór d’iarrthóirí an fhaisnéis shonrach in Áis 1 a chur i bhfeidhm ar 
na príomhghnéithe den tSamhail den Trasdul Déimeagrafach 

  Ní mór d’iarrthóirí a shainaithint na príomhbhealaí ina léirítear an 
tsamhail den Trasdul Déimeagrafach chlaisceach ag rátaí beireatais 
agus básmhaireachta sa tSín.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([4]–[5]) 
  Freagra mionsonraithe a nascann go soiléir an fhaisnéis in Áis 1 

leis na ceithre chéim den tSamhail den Trasdul Déimeagrafach 
chlasaiceach.  Ainmnítear gach céim agus cuirtear ar fáil fianaise a 
bhaineann le GBR (Garbhráta Beireatais Báis) (CDR), GRB (CBR) 
agus le tréimhsí ama mar thaca léi.

  Leibhéal 2 ([2]–[3])
  Freagra fónta a nascann an fhaisnéis in Áis 1 leis na ceithre chéim 

den tSamhail den Trasdul Déimeagrafach chlasaiceach.  Beidh 
fianaise tacaíochta ann ach gan a bheith lánsonraithe; sin nó is féidir 
go mbeidh cuid de na rátaí nó na dátaí míchruinn.

  Leibhéal 1 [1]
  Ráiteas simplí go meaitseálann na sonraí déimeagrafacha don tSín 

go dlúth leis an tSamhail den Trasdul Déimeagrafach. [5]

 (b) Sa cheist iarrtar ar na hiarrthóirí dealú a dhéanamh idir an dá 
fhoinse.  Dá bhrí sin, is gá difear éigin a lua.  Seo thíos roinnt freagraí 
inghlactha: 

  Is é is daonáireamh ann áireamh ar an daonra uilig agus ar na tréithe 
sóisialta agus geilleagracha sin is féidir a chuntas go furasta.  Is é is 
clárú staitisticí beatha ann clárú oifigiúil de na breitheanna, na póstaí 
agus na básanna ar fad [2]. 

  Is próiseas leanúnach é clárú staitisticí beatha, a bhailítear ar bhonn 
leanúnach; ach, bailítear an daonáireamh gach deich mbliana [2].

  Ní mór d’iarrthóirí chomh maith breac-chuntas a thabhairt ar chúis 
amháin a bhfuil bailiú sonraí daonra níos éifeachtaí i dTNFGanna 
(MEDCs).  Tá roinnt pointí is féidir leo a úsáid leis seo a léiriú; m.sh. 
fadhbanna litearthachta i dTBFGanna (LEDCs); costais bailithe agus 
riartha na sonraí seo; cogaí agus corraíl shibhialta i dTBFGanna 
(LEDCs). Is féidir le hiarrthóirí iomlán marcanna a fháil má thugann 
siad breac-chuntas ar fhadhb atá ann i dTBFGanna (LEDCs).  

  Bronn [1] ar chúis a luaitear agus [1] ar mhionsonrú ar an chúis sin.
   [4]
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 (c) Is é is ábhar don tasc ná luacháil a dhéanamh ar theoiric Malthus 
maidir le hinbhuanaitheacht daonra.  Ba cheart go mbeadh freagra 
cothrom ann agus is féidir go mbeidh cuid de na pointí seo a leanas 
ann.  

  Ar son Malthus:
• tá samplaí go leor den ghorta san Afraic (an Aetóip sna 1980í) 

a tharla, is cosúil, toisc go raibh barraíocht daoine i gceantar 
áirithe;

• fairsingiú fásaigh i réigiún na Saiheile mar gheall, go pointe, ar 
ró-innilt nó talamh breacthur;

• coimhlint sa Mheánoirthear idir Iosrael, an tSiria agus an Iordáin 
á géarú mar gheall ar éilimh iomaíocha ar áiseanna tearca uisce.

  Argóintí in éadan Malthus:
• aschur méadaithe bia mar gheall ar mhodhanna nua-aimseartha 

feirmeoireachta amhail leasacháin cheimiceacha, barra 
tromthoraidh agus barra géinmhodhnaithe;

• is féidir tailte breacthura a dhéanamh táirgiúil trí uisciú a úsáid;
• is féidir le tíortha bia a iompórtáil.  Mar sin, ní gá a bheith 

féinleorga.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Léirítear eolas leathan.  Déantar plé cothrom ar ghnéithe dearfacha 

agus diúltacha theoiric Malthus.  Tugann an t-iarrthóir ráiteas 
meastóireachta deiridh chomh maith.

  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Freagraí mionsonraithe.  Déantar plé cothrom ar ghnéithe dearfacha 

agus diúltacha theoiric Malthus ach ní dhéantar measúnú soiléir mar 
a iarrtar sa cheist.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Freagra teoranta atá ar bheagán tuisceana agus/nó fócais.  Is féidir 

nach mbeidh sa fhreagra ach ráitis ghairide faoi theoiric Malthus gan 
aon iarracht ar luacháil. [6] 15
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2 (a) Is é an tasc ná Áis 2 a úsáid le cur síos ar na gnéithe lonnaíochta 
a athraíonn le hachar méadaitheach.  Sna lipéid lonnaíochta (i lár 
na léaráide) taispeántar an leanúntas ag tosú le ceantair uirbeacha, 
ó na lárcheantair ghnó (LCG) (CBD) tríd an Chathair Istigh go dtí 
bruachbhailte Amuigh.  Tá an dlús lonnaíochta ag dul i laghad le 
hachar ón LCG (CBD) de réir mar a bhogann an lonnaíocht isteach 
san imeall tuaithe is cathrach.  Beidh na fíor-thuathcheantair le 
fáil mar is faide a théann tú ar shiúl ón LCG (CBD) tríd an chrios 
comaitéireachta inrochtana agus níos faide isteach sa tuath níos 
doimhne.  Is féidir go mbeadh na ceantair seo scoite ach go mbeadh 
naisc iompair mhaithe ann.  Is é an áit is faide ar shiúl ón LCG (CBD) 
ná na ceantair thuaithe iargúlta ina mbeadh, b’fhéidir, ‘fiadhreach’ 
agus tearcdhaonra.  

  Ní mór d’iarrthóirí an áis a úsáid mar chuidiú le cur síos ar 
athrú lonnaíochta ón LCG (CBD).  Is gá dóibh fianaise agus 
eochairthéarmaí agus frásaí a úsáid leis an cheist seo a fhreagairt.  I 
bhfreagra maith, ní mór tagairt a bheith ann do na lipéid lonnaíochta 
atá le fáil i lár na léaráide, don faisnéis maidir le dlús agus do chuid 
de chuid de na tuairisceoirí timpeall na léaráide.  Táthar ag súil leis 
go ndéanfaidh iarrthóirí tagairt d’áiteanna ar mhaithe le léiriú.

  Mura bhfuil tagairt shonrach don léaráid, bronn Leibhéal 1 ar a 
mhéad. 

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([4]–[5])
  Baintear úsáid mhaith as an áis le tagairt mhionsonraithe do na 

lipéid lonnaíochta, don faisnéis maidir le dlús agus do thuairisceoirí 
eile.  Déanann an t-iarrthóir tagairt mhaith d’áiteanna mar chuid dá 
bhfreagra.

  Leibhéal 2 ([2]–[3])
  Freagraí fónta, ach nach mbaintear úsáid iomlán as an áis.  Ag an 

leibhéal seo is féidir go mbeidh freagraí ann nár thug an t-iarrthóir 
míniú iomlán ar mhéid na n-athruithe iontu.  Is féidir go mbeidh tagairt 
d’áiteanna teoranta.

  Leibhéal 1 ([1])
  Ag an leibhéal seo beidh na freagraí ar easpa sonraí agus/nó fócais.  

Is féidir nach mbeidh aon tagairt, nó tagairt mhíchruinn, d’áit. [5]
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 (b) Iarrtar ar iarrthóirí a mhíniú cén fáth a mbeadh sé ina bhuntáiste ag 
ceantar i dTuaisceart Éireann dá mbronnfaí ainmniú pleanála mar 
‘Limistéar Sár-Áilleachta Nádúrtha’ (LSAN) (AONB) air.  Is dóiche ná 
a mhalairt go ndíreoidh an freagra ar an chosaint phleanála shonrach 
a ghabhann le stádas LSAN (AONB) agus ar bhearta caomhantais a 
dhéanann forbairt uirbeach a shrianadh.

  Tá fócas na ceiste ar bhuntáistí, mar sin: 
• Níor chóir creidiúint a thabhairt do fhreagra nach luann ach 

míbhuntáistí.
• Ba chóir [2] ar a mhéad a bhronnadh ar fhreagra a dhéanann 

iarracht cothromaíocht a thabhairt do bhuntáistí agus 
míbhuntáistí.  

• Ba chóir [4] a bhronnadh ar fhreagraí dea-mhínithe, 
mionsonraithe ina dtugtar fíricí agus faisnéis tacaíochta sonrach.

• Is féidir go mbeidh buntáiste dea-scríofa amháin nó b’fhéidir go 
mbeidh roinnt buntáistí nach bhfuil chomh mionsonraithe céanna 
ag iarrthóirí le hiomlán na marcanna a fháil. [4]

 (c) Ní mór d’iarrthóirí tabhairt faoi aon cheann amháin de na 
saincheisteanna a liostaítear.  Má thugann iarrthóir faoi níos mó ná 
saincheist amháin, marcáiltear an freagra iomlán agus bronntar an 
marc is airde do shaincheist amháin.

  Díth gheilleagrach: ní mór d’iarrthóirí a bheith in ann cur síos ar 
na sonraí sonracha a bhaineann le díth gheilleagrach agus táscairí 
geilleagracha in úsáid acu.  Is gá figiúirí sonracha (m.sh. nasctha le 
rátaí dífhostaíochta nó sochair) agus tagairt shoiléir d’áit a bheith in 
úsáid le Leibhéal 3 a bhaint amach.

  Athuirbiú:  ní mór tuiscint shoiléir a bheith ann ar phróiseas an 
athuirbithe i gcomhthéacs a gcás-staidéir TNFG (MEDC) ar cheantar 
ionchathrach.  Ní mór d’iarrthóirí tagairt shoiléir a dhéanamh 
d’áiteanna/forbairtí tithíochta ar leith.

  Uaisliú:  ní mór tuiscint shoiléir a bheith ann ar phróiseas an uaislithe 
agus ní mór d’iarrthóirí a bheith in ann mionsonraí cás-staidéir a 
tháirgeadh maidir leis an phróiseas seo.

  Ní mór ábhar cás-staidéar ábhartha a thacaíonn leis an fhreagra a 
chur i láthair go soiléir.  Ní mór tagairt shoiléir a dhéanamh do  
chás-staidéar TNFG (MEDC) ainmnithe seachas plé ginearálta ar an 
phróiseas seo i dTNFGanna (MEDCs).

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Freagra mionsonraithe dea-scríofa a thugann cur síos iomlán ar an 

dóigh a ndeachaigh saincheist amháin i bhfeidhm ar an lár cathrach 
TNFG (MEDC) a roghnaigh siad.  Cuireann iarrthóirí síos go hinniúil 
ar an tsaincheist i dtaca lena gcás-staidéar.  Úsáideann siad sonraí 
fónta cás-staidéir lena bhfreagra a léiriú.
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  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Is freagra maith é seo chomh maith ach ní bheidh sé chomh domhain 

céanna.  Is féidir go mbeidh sonraí cás-staidéir in easnamh.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Droch-fhreagra a léiríonn tuiscint theoranta ar an tsaincheist 

roghnaithe i dTNFGanna (MEDCs) ionchathracha.  Is féidir go 
mbeidh earráidí tuisceana tromchúiseacha ann agus gan aon tagairt 
do chás-staidéar ainmnithe.  [6] 15
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3 (a) (i)  Ní mór d’iarrthóirí beart geilleagrach amháin a aithint go 
beacht. Seo roinnt freagraí inghlactha: Easpórtálacha ($bn), 
Iompórtálacha ($bn), OTI (GDP) per capita ($) [1].

   Sa cheist seo iarrtar ar iarrthóirí measúnú a dhéanamh ar an 
bheart atá roghnaithe acu.  Ba chóir go mbeadh an plé dírithe ar 
luacháil a dhéanamh ar a éifeachtaí agus atá an beart roghnaithe 
mar thomhas forbartha.  

   Roghnóidh bunús na n-iarrthóirí luacháil a dhéanamh ar OTI 
(GDP) per capita ($). Is beart simplí é seo a léiríonn an acmhainn 
chun forbairt shóisialta a bhaint amach [1]. Ach, tá laigí go leor 
ag baint leis; ní tomhas ioncaim indibhidiúil é mar go ndéanann 
sé maoin a leithroinnt go cothrom ar gach duine i dtír (rud 
nach dtarlaíonn riamh) agus ní thugann sé aon eolas maidir le 
dáileadh rachmais [1].

   Bronn [2] ar luacháil mhionsonraithe ar an bheart roghnaithe a 
bhaineann le pointí dearfacha agus diúltacha araon.

   Bronn [1] ar luacháil shimplí ar an beart roghnaithe; is féidir go 
mbeidh seo dearfach nó diúltach.

   Glactar le freagraí eile atá bailí. [3]

  (ii) Ní mór d’iarrthóirí figiúirí ón áis a úsáid leis an cheist seo a 
fhreagairt.  

   Dar le daoine atá den tuairim nach bhfuil ainmniúchán BRICS 
tuillte ag an Afraic Theas tá próifil iontach difriúil ag an Afraic 
Theas i gcomparáid le cuid de na tíortha BRIS (BRIC) eile 
[1].  Tá an leibhéal is ísle ag an Afraic Theas i dtaca le 
hiompórtálacha ($106 billiún) agus easpórtálacha ($101 billiún) 
[1].  Léiríonn seo nach bhfuil geilleagar na hAfraice Theas chomh 
láidir leis na tíortha eile agus, dá réir sin, is féidir gur ábhar 
iontais é gur lig na tíortha eile don Afraic Theas a bheith ina ball 
[1].

   I dtéarmaí daonra, tá an Afraic Theas i bhfad níos lú ná na tíortha 
eile.  Is í an Rúis an chéad tír eile is lú dar daonra 143 milliún 
duine i gcomparáid leis an Afraic Theas dar daonra 52 milliún.  
Ach, má phléann freagra le méid an daonra amháin, cailleann sé 
an fócas ar chúrsaí forbartha; [1] mharc ar a mhéad. 

   Bronn [3] ar fheagra maith a dhéanann míniú cuimsitheach 
bunaithe ar dhá thacar figiúirí ar a laghad ón tábla le geilleagar 
na hAfraice Theas a chur i gcomparáid leis na tíortha eile. 

   Bronn [2] ar fhreagra mionsonraithe ina dtugtar míniú éigin ar 
staid na hAfraice Theas i gcomparáid leis na tíortha eile agus ina 
n-úsáidtear tacar amháin figiúirí mar thaca. 
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   Bronn [1] ar fhreagra bunúsach nach ndéanann ach comparáid 
bheag idir an Afraic Theas agus na tíortha eile gan aon sonraí in 
úsáid.  

   Mura n-úsáidtear figiúirí ar bith, bronn [1] ar a mhéad. [3]

 (b) Is é atá i gceist le ‘margadh éiritheach’ ná TBFG (LEDC) ina 
bhfuil roinnt gnéithe d’fhorbairt gheilleagrach le feiceáil ach nach 
bhfuil forbartha go leor le TNFG (MEDC) a thabhairt uirthi [1]   
Breathnaítear go minic ar an tSín agus ar an India mar na ‘margaí 
éiritheacha’ is mó agus tháinig siad le chéile leis an Bhrasaíl agus 
leis an Rúis leis na tíortha BRIS (BRIC) a bhunú [1].  Meastar gurb 
iad na chéad cúig mhargadh is mó eile ná Meicsiceo, an Indinéis, an 
Nigéir, an Tuirc agus an Araib Shádach.  Tá sé ag éirí níos deacra 
le himeacht aimsire a bheith ábalta fanacht i muinín idirdhealuithe 
simplí amhail TNFG (MEDC)/TBFG (LEDC) [1]. Tá bonn ollmhór 
déantúsaíochta faoin tSín atá ag easpórtáil níos mó ná SAM agus 
atá ag brú an tSín chun tosaigh le bheith ar an gheilleagar is mó sa 
domhan [1].

  Bronn [3] ar fhreagra maith, mionsonraithe, cothrom ina bhfuil sonraí 
faoi ‘mhargaí éiritheacha’ agus a dhéanann tagairt shoiléir don 
chomhthéacs TBFG (LEDC). 

  Bronn [2] ar fhreagra ina mbeadh, b’fhéidir, tuiscint mhaith ar 
‘mhargaí éiritheacha’ ach nár phléigh, b’fhéidir, le sonraí sonracha 
maidir leis an chomhthéacs TBFG (LEDC).  Nó, is féidir go mbeidh 
comhthéacs maith TBFG (LEDC) ann ach gur féidir go bhfuil gá le 
mionsonrú breise.  

  Bronn [1] ar fhreagra a thaispeánann tuiscint bhunúsach ar na 
príomh-ídeanna a bhaineann le ‘margaí éiritheacha’.  [3]

 (c) Ní mór d’iarrthóirí tagairt a dhéanamh do chás-staidéar náisiúnta 
ábhartha ó TBFG (LEDC) sa dóigh is gur féidir leo míniú a thabhairt 
ar an dóigh a ndeachaigh cabhair i bhfeidhm ar fhorbairt.  Is gá go 
ndíreodh an freagra ar an dóigh a ndeachaigh an próiseas cabhrach 
(in aon cheann dá cineálacha éagsúla) i bhfeidhm ar fhorbairt sa 
chás-staidéar atá roghnaithe acu. Le Leibhéal 3 a bhaint amach ní 
mór d’iarrthóirí eolas sonrach óna gcás-staidéar a sholáthar le tacú 
leis an fhreagra.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Tugtar míniú soiléir ar an phróiseas cabhrach le tagairt shoiléir 

ábhartha don éifeacht a bhí aige ar an fhorbairt sa chás-staidéar 
náisiúnta a roghnaigh siad.  Tugtar sonraí cuí ar an chineál cabhrach 
agus an ról a bhí aici maidir leis an fhorbairt sa chás-staidéar 
roghnaithe.
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  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Tugtar míniú maith ar an phróiseas cabhrach le tagairt éigin don 

tionchar a d’imir sé ar fhorbairt a gcás-staidéir náisiúnta roghnaithe. 

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Léirítear easpa tuisceana ar an phróiseas.  Ní bhainfidh freagraí nach 

ndéanann tagairt do chás-staidéar náisiúnta ar leith níos airde ná 
an leibhéal seo.  Is dóichí ná a mhalairt gur freagraí ginearálaithe a 
bheidh ann ag an leibhéal seo. [6] 15
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Roinn B

4 Sa cheist seo iarrtar ar iarrthóirí a mhíniú cén fáth ar ghá polasaí 
torthúlachta náisiúnta a bhfuil staidéar déanta air a thabhairt isteach agus 
le cur síos ar fheidhmiú an pholasaí.  Beidh freagra maith cothromaithe 
idir an gá a bhí leis an pholasaí torthúlachta náisiúnta atá roghnaithe 
acu agus an dóigh ar cuireadh i bhfeidhm é.  Déanfar tagairt shonrach 
do na fáthanna ar cuireadh an polasaí i bhfeidhm; m.sh. mar gheall ar 
éagothroime idir daonra agus áiseanna sa tSín.  Déanfar tagairt chomh 
maith don dóigh ar chuireadh an polasaí i bhfeidhm.   

 Ní mór do fhreagraí tabhairt faoin ghá a bhí leis an pholasaí atá 
roghnaithe acu agus faoin dóigh ar cuireadh i bhfeidhm é araon; má tá 
ceachtar acu gá nó feidhmiú ar iarraidh ansin Leibhéal 1 ar a mhéad.  Is 
gá go mbeadh freagraí cothromaithe; mura bhfuil ansin Leibhéal 2 ar a 
mhéad.  Mura ndéantar tagairt do chás-staidéar sonrach ansin bronn 
Leibhéal 1 ar a mhéad.

 Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige. 

 Bronn creidiúint ar aon pholasaí torthúlachta náisiúnta bailí ar bith.

 Leibhéal 3 ([11]–[15])
 Tá an freagra bunaithe ar pholasaí torthúlachta cuí ag an scála náisiúnta.  

Tá cothromaíocht mhaith idir gá agus feidhmiú an pholasaí torthúlachta 
náisiúnta roghnaithe.  Tugann an freagra go leor eolais maidir leis an 
chás-staidéar.  Léiríonn an freagra tuiscint ar an ábhar agus ar an topaic.  
Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

 Leibhéal 2 ([6]–[10])
 Clúdaítear gá agus feidhmiú polasaí torthúlachta náisiúnta chuí araon 

ach is féidir go mbeidh éagothroime idir an dá ghné den cheist.  Déantar 
tagairt éigin d’áit ach is féidir go mbeidh sonraí gann.  Léiríonn an 
freagra tuiscint réasúnta ar an ábhar agus ar an topaic.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa maith.

 Leibhéal 1 ([1]–[5])
 Tá freagraí lochtach agus ar easpa tuisceana i dtaca leis an ábhar agus 

a choincheapa.  Is féidir gur beag tagairt a dhéantar do chás-staidéar 
agus b’fhéidir nach ndéanfar ach an tír a ainmniú.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa bunúsach. [15] 15
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5 Tá uirbiú mear ar cheann de na saincheisteanna is tromchúisí atá ag 
bunús na dTBFGanna (LEDCs) sa chuid dheireanach den fichiú  
haois agus ní léir go bhfuil na fadhbanna ag dul i léig.  Is iad na  
príomh-shaincheisteanna a phléifidh iarrthóirí ná: gníomhaíocht 
gheilleagrach, soláthar seirbhísí agus fás lonnaíochtaí neamhfhoirmiúla. 

 Gníomhaíocht gheilleagrach: tagann imircigh isteach sa chathair agus 
iad ar bheagán de na scileanna a theastaíonn don líon teoranta post atá 
ar fáil agus go han-mhinic teipeann orthu obair a fháil.  Is mó an t-éileamh 
ar phoist ná an líon post atá ar fáil.  Mar gheall ar an easpa post san 
earnáil fhoirmiúil caithfidh cuid mhaith acu a mbeatha a thabhairt i dtír san 
earnáil neamhfhoirmiúil. 

 
 Soláthar seirbhísí: mar gheall ar an líon ard daoine atá ag bogadh 

isteach sna cathracha cuirtear leis an éileamh ar sheirbhísí riachtanacha 
amhail uisce glan, camras, diúscairt dramhaíola, cúram sláinte agus 
oideachas. 

 Fás lonnaíochtaí neamhfhoirmiúla: críochnaíonn cuid mhaith imirceach 
ina gcónaí i mbailte seantán agus gan teacht acu ar chuid mhaith de 
riachtanais bhunúsacha an tsaoil: dídean, uisce glan, srl.  Úsáidtear cá 
bith ábhair atá ar fáil leis na lonnaíochtaí seo a thógáil: iarann rocach, 
adhmad, srl.  Níl aon chearta dlíthiúla ag na daoine a chónaíonn sna 
lonnaíochtaí seo.  Is é an dearbhmhéadú ar an líon daoine a chónaíonn 
ina leithéidí de lonnaíochtaí an dúshlán is mó atá roimh údaráis 
uirbeacha.

 Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

 Leibhéal 3 ([11]–[15]) 
 Déantar plé mionsonraithe ar dhá cheist ar a laghad a bhaineann 

le huirbiú mear i dTBFGanna (LEDCs), nó plé nach bhfuil chomh 
mionsonraithe ar thrí cheist nó níos mó.  Tá plé déanta ag iarrthóirí ar 
na saincheisteanna atá roghnaithe acu agus tagairt á déanamh acu 
d’áit le sonraí ábhartha sonracha fíriciúla cás-staidéir.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa ar fheabhas.

 Leibhéal 2 ([6]–[10]) 
 Tugtar cur síos ginearálta ach cruinn ar dhá shaincheist ar a laghad.  Is 

féidir go mbeidh an tagairt a dhéanann siad d’áit go dona nó ar bheagán 
sonraí.  I gcás iarrthóirí nach bhfuil ach saincheist amháin pléite acu, ach 
í pléite go maith, ní bhronnfar níos airde ná an leibhéal seo orthu.  Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

 Leibhéal 1 ([1]–[5]) 
 Freagra an-bhunúsach ar fhíorbheagán tuisceana ar na saincheisteanna 

atá ann.  Ní thugtar go leor eolais ábhartha.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa bunúsach. [15] 15
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6 Ní mór d’iarrthóirí measúnú a dhéanamh ar an tionchar a bhí ag dhá 
cheann ar bith de Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFM) (MDGs) ar 
fhorbairt dhomhanda.   Ní gá tagairt a dhéanamh do na spriocanna ar fad 
agus déanta na fírinne, ba chóir go ndíreodh an freagra ar anailís iomlán 
a dhéanamh, idir dhearfach agus dhiúltach, ar an tionchar a bhí ag an dá 
SFM (MDGs) a roghnaigh siad.  

 Níl aon amhras ach go bhfuil dul chun cinn éigin déanta maidir le cuid 
de na spriocanna a bhaint amach; tá laghdú de bhreis agus 130 milliún 
ar an líon daoine atá beo bocht.  Tá ráta básmhaireachta leanaí ag titim.  
Tá ionchas saoil i ndiaidh dul suas ó 63 go 65.  Tá teacht ag 8% eile 
de dhaonra an domhain ar uisce óil glan.  Ach, ní mar a chéile an dul 
chun cinn i ngach áit – tá bearnaí ollmhóra taobh istigh de thíortha agus 
tá roinnt tíortha i ndiaidh titim ar gcúl (m.sh. Poblacht Dhaonlathach an 
Chongó, an Nigéir, an Chóiré Thuaidh).  Tá an Afraic fho-Shahárach fós 
faoi bhrú millteanach áit a bhfuil gach ceann de na spriocanna á cur chun 
cinn ach á cur chun cinn go fadálach.

• Ní mór don fhreagra measúnú a dhéanamh ar na héifeachtaí 
dearfacha agus diúltacha araon atá ag dhá SFM (MDGs) ar fhorbairt 
dhomhanda.  Má tá an freagra éagothrom ansin Leibhéal 2 ar a mhéad.

• Mura ndéantar tagairt don dóigh a raibh na spriocanna ina gcuidiú 
maidir le forbairt dhomhanda bronn Leibhéal 2 ar a mhéad.

 Beidh freagra maith cothromaithe idir éifeachtaí dearfacha agus diúltacha.  
Aithneofar go soiléir spriocanna forbartha ar leith, déanfar tagairt 
do thíortha agus/nó réigiúin thíreolaíocha, d’fhíricí agus d’fhigiúirí le 
mionsonrú a dhéanamh ar na héifeachtaí.

 Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

 Leibhéal 3 ([11]–[15]) 
 Tá an freagra cothromaithe go maith idir éifeachtaí dearfacha agus 

diúltacha.  Tá tuiscint mhionsonraithe ar an ról a bhí ag dhá cheann  
de na SFManna (MDGs) maidir leis an dul chun cinn a fhorbairt  
i dtíortha/réigiúin ar leith.  Tá ráiteas measúnaithe soiléir ann.  Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

 Leibhéal 2 ([6]–[10]) 
 Léirítear tuiscint éigin ar eochair-ídeanna na SFManna (MDGs).  Is féidir 

go mbeidh cothromaíocht nó sonraí in easnamh sa fhreagra.  Sa leibhéal 
seo, is féidir go mbeidh freagra mionsonraithe nach ndéanann luacháil 
ach ar (SFM) (MDG) amháin.  Déantar tagairt d’áit ach is féidir go mbeidh 
sé ar easpa sonraí. Tá tuiscint réasúnta ag an iarrthóir ar an ábhar agus 
ar an topaic.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

 Leibhéal 1 ([1]–[5]) 
 Tá freagraí lochtach agus ar easpa tuisceana ar an ábhar agus ar a 

choincheapa.  Is féidir gur do cheann amháin de na SFManna (MDGs) 
a ndéanfar tagairt gan luacháil.  Is beag tagairt a dhéantar d’áit, má 
dhéantar tagairt ar chor ar bith.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa go 
dona. [15]

  Iomlán

15

75
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Cur Síos Ginearálta ar Chritéir Mharcála

Eolas agus 
Tuiscint

Scileanna Caighdeán na 
Cumarsáide Scríofa

Leibhhéal

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas fairsing  beacht 
agus tuiscint shoiléir ar 
na coincheapa/idéanna 
a bhaineann leis an 
cheist.  Tugtar iomlán 
nó bunús an eolais agus 
na tuisceana a mbeifí 
ag súil leo.

Léireoidh an t-iarrthóir 
ábaltacht ardleibhéil tríd 
anailís agus léirmhíniú 
géarchúiseach ar an 
ábhar acmhainní.  
Beidh an freagra iomlán 
saor, nó chóir a bheith 
iomlán saor, ó aon 
bhearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí.  Baintear 
gach a bhfuil suntasach 
as an ábhar acmhainní.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa an-ard.   
Cuirfidh an t-iarrthóir in iúl  
ábhar casta ag baint úsáid  
as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
ábhar sna freagraí ábhartha 
agus eagraithe go soiléir.  
Beidh saintéarmaíocht 
in úsáid agus beidh sé 
scríofa go hinléite.  Beidh 
an freagra iomlán saor, 
nó chóir a bheith iomlán 
saor, ó aon earráidí 
litrithe, poncaíochta agus 
gramadaí.

3

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint atá 
idir a bheith cruinn agus 
maith ar chuid mhór de 
na coincheapa/idéanna 
ábhartha.  Tugtar cuid 
mhaith de chorp an 
eolais a mbeifí ag súil 
leis.

Léireoidh an t-iarrthóir 
go bhfuil sé ábalta 
anailís agus léirmhíniú 
a dhéanamh ar an 
ábhar acmhainní ach 
is féidir go mbeidh 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa maith.  
Cuirfidh an t-iarrthóir 
idéanna in iúl ag baint 
úsáid as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
an t-ábhar sa fhreagra 
ábhartha ach is féidir go 
rachaidh argóintí ar strae 
ón phríomhphointe.  Beidh 
roinnt saintéarmaí in úsáid 
agus is féidir go mbeidh 
earráidí litrithe, poncaíochta 
agus gramadaí ann anois 
agus arís.  Tá sé measartha 
inléite.

2

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint 
chruinn éigin ach beidh 
earráidí agus bearnaí 
suntasacha ann chomh 
maith.  Is féidir gur beag 
baint atá ag an eolas 
leis an cheist.

Is ar éigean a bheidh 
an t-iarrthóir ábalta 
anailís ná léirmhíniú a 
dhéanamh ar an ábhar 
acmhainní agus is 
féidir go mbeidh go leor 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil 
go soiléir.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa 
bunúsach.  Beidh foirm 
agus stíl scríbhneoireachta 
an iarrthóra bacach.  
Idéanna measartha simplí 
amháin a láimhseáltar go 
sásúil.  Is féidir go mbeidh 
amhras faoi ábharthacht 
an ábhair.  Beidh earráidí 
suntasacha litrithe, 
poncaíochta agus gramadaí 
ann.  Is féidir go mbeidh an 
scríbhneoireacht doléite in 
áiteanna.

1
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1 (a) Is gá go riarfaidh an freagra go soiléir ar riachtanais na ceiste.  
Ní mór d’iarrthóirí a léiriú go bhfuil siad eolach ar chúrsaí sláinte agus 
sábháilteachta agus iad i mbun saothar allamuigh a phleanáil.  
Ní mór guaiseanna/rioscaí féideartha a bhaineann go sonrach leis an 
tsaothar allamuigh a chur san áireamh. Leis seo a dhéanamh b’fhéidir 
gur chóir measúnú riosca a dhéanamh nó cuairt a thabhairt ar an 
tsuíomh roimh ré. Is gá straitéisí íoslaghdaithe beachta a bhaineann 
leis an ghuais/riosca aitheanta a mholadh.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Aithnítear fairsinge na ceiste agus léiríonn an freagra cothromaíocht.  

Aithnítear guaiseanna/rioscaí ábhartha agus luaitear straitéisí 
íoslaghdaithe beachta.  Léiríonn an freagra smaointeoireacht 
chomhleanúnach agus cuirtear in iúl go héifeachtach í.  Tá caighdeán 
na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Is féidir go mbeidh cothromaíocht in easnamh sa fhreagra toisc go 

ndíríonn sé ar ghuaiseanna/rioscaí agus é ar bheagán machnaimh 
ar straitéisí (nó vice versa).  Nó, is féidir go mbeidh na straitéisí 
den chineál ghinearálta agus nach bhfuil dlúthbhaint acu leis na 
guaiseanna/rioscaí atá aitheanta nó leis an tsaothar allamuigh atáthar 
a dhéanamh. Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Is féidir nach dtabharfaidh an freagra ach faoi ghné amháin den 

cheist (ceachtar acu guaiseanna nó teagmhais).  Is féidir nach 
mbeidh na guaiseanna/straitéisí a mholtar chomh sochreidte 
céanna nó gur beag baint atá acu leis an tsaothar allamuigh.  Beidh 
an freagra ar bheagán doimhneachta agus is féidir go mbeidh 
drocheagar air.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [6]

 (b) (i) Seo an briseadh síos ar na marcanna:  
• Teideal [1]: ní mór dó a bheith sonrach agus beacht.

   • Gnásanna [2]: le haghaidh aiseanna a lipéadú (athróga agus
    aonaid); 
    – le haghaidh eochair a bheith istigh (más cuí);
    – le haghaidh athróga spleácha agus neamhspleácha a
     aithint i gceart; agus
    – le haghaidh an graf a scálú le gach luach a chuimsiú.
   • Cruinneas [3]: le haghaidh sonraí a roghnaíodh ón tábla a   

 bhreacadh go cruinn.
   • Modh [1]: le haghaidh modh léirithe grafach cuí a roghnú
    (m.sh. beidh athróg chontanóideach de dhíth le haghaidh
    líneghraif).

   Anótáil mar seo a leanas:
   T = [1]
   G = [2]
   C = [3]
   M = [1]  [7]
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  (ii) Bronn [3] ar chur síos cuimsitheach ar ghraf i dtaca le haidhm 
an staidéir.  Aithneofar an treocht fhoriomlán, nó luachanna 
aimhrialta féideartha agus luafar luachanna beachta le tacú le 
ráitis thuairisciúla.

   Bronn [2] nó [1] ar chur síos nach bhfuil chomh cuimsitheach 
céanna.  Ag an teorainn is ísle marcanna is féidir nach ndéanfar 
tagairt d’aidhm an tsaothair allamuigh agus nach luafar 
luachanna ar bith. [3]

 (c) Ní mór don teicníc roghnaithe a bheith bainteach le bailiúchán sonraí 
príomhúla an iarrthóra agus le ceann amháin de na hathróga atá 
táblaithe sa tábla sonraí a cuireadh isteach.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([4]–[5]) 
  Cur síos mionsonraithe dea-scríofa ar an chur chuige a úsáideadh 

le sonraí príomhúla a bhailiú.  Sa fhreagra ba chóir go luafaí go 
sonrach an athróg agus, nuair is ábhartha, an trealamh agus an 
teicníc/na teicnící a úsáideadh allamuigh.  Ní mór a shoiléiriú cén 
dóigh ar chinntigh siad gur bailíodh sonraí beachta.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([2]–[3]) 
  Freagra beacht ach ar níos lú sonraí.  Is féidir go mbeidh an 

mhodheolaíocht measartha maith le roinnt bearnaí beaga sa chur 
chuige a gcuirtear síos air nó sna céimeanna a úsáideadh lena 
chinntiú gur bailíodh sonraí beachta.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]) 
  Tugann an freagra modheolaíocht róshimplí nó easnamhach a bhfuil 

baint lag aici leis an tsaothar allamuigh a rinneadh.  Ní thugtar aon 
aird ar chruinneas na sonraí a bailíodh.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa bunúsach. [5]

 (d) Tá dhá eochairmhír sa cheist.

  Ní mór d’iarrthóirí míniú a thabhairt ar an chuspóir atá le hanailís 
staitistiúil in imscrúdú saothair allamuigh agus an modh staitistiúil 
a roghnaíodh a chosaint mar mhodh atá fóirsteanach don tsaothar 
allamuigh acu.  

  Is féidir le hanailís staitistiúil a bheith mar bhonn eolais iontaofa faoin 
phróiseas tástála hipitéise agus le treo an imscrúdaithe a stiúradh.  
Is féidir léi a bheith ina cuidiú le sonraí a léirmhíniú agus le tátail 
thíreolaíocha iontaofa a dhéanamh.  Mar gheall ar anailís staitistiúil is 
féidir amhluachanna iomadúla a achoimriú i bhfoirm mhatamaiticiúil 
ghonta fhónta agus tomhas suntais oibiachtúil a sholáthar.
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  Tá anailís staitistiúil riachtanach le cruthúnas a sholáthar atá 
ríthábhachtach maidir le glacadh le hipitéis nó diúltú di.  Beidh an 
cineál de mhodh staitistiúil a roghnaíodh ag brath ar aidhm/hipitéis an 
imscrúdaithe agus ar chineál an staidéir.

  Déanann anailís staitistiúil an dúrud sonraí a laghdú i bhfoirm 
mhatamaiticiúil ghonta.  Tá sí fíorluachmhar mar chuidiú le gnéithe de 
shonraí tíreolaíocha a achoimriú nó a léirmhíniú.    

  Anailís:
  Bronn [3] ar mhíniú mionsonraithe ar an chuspóir atá le hanailís 

staitistiúil in imscrúduithe saothair allamuigh.  

  Bronn [2] ar mhíniú réasúnta ar an chuspóir atá le hanailís staitistiúil 
in imscrúduithe saothair allamuigh.

  Bronn [1] ar mhíniú bunúsach ar an chuspóir atá le hanailís staitistiúil 
in imscrúduithe saothair allamuigh. 

  Cosaint:  
Bronn suas le [3] ar chosaint a dhéantar ar an mhodh a roghnaíodh.  
Agus tagairt á déanamh dá n-aidhm, ní mór d’iarrthóirí cosaint shoiléir 
a dhéanamh ar na fáthanna ar roghnaíodh a modh staitistiúil mar 
mhodh a bheadh fóirsteanach.    

  Bronn [2] ar chosaint fhónta ar an mhodh a roghnaíodh le tagairt 
shoiléir dá n-aidhm.

  Bronn [1] ar chosaint bhunúsach ar an mhodh a roghnaíodh le tagairt 
shoiléir dá n-aidhm.

  (2 × [3]) [6]

 (e) Beidh éagsúlacht freagraí ann ag brath ar chomhthéacs an tsaothair 
allamuigh agus ar an toisc a roghnaíodh.  Ní mór d’iarrthóirí a 
mionathrú molta a mhíniú go soiléir [1] agus plé a dhéanamh ar an 
dóigh a bhféadfadh seo an saothar allamuigh a fheabhsú [2].  Dá 
bhrí sin, tá dhá chuid leis an fhreagra a éilítear agus tugann seo deis 
d’iarrthóirí a gcumas luachála a léiriú.  Tá sé réasúnta ag iarrthóirí 
feabhsuithe a chur chun tosaigh má aithnítear san am chéanna laigí 
nach mór a shárú.

  Bronn [3] ar fhreagra a chuireann síos agus a thugann míniú ar 
mhionathrú/feabhsú réalaíoch amháin le tuiscint shoiléir ar an dóigh a 
rachaidh sé chun sochair don tsaothar allamuigh.  

  Bronn [1]–[2] ar fhreagra a mholann mionathrú an-ghinearálta nó atá 
níos neamhréadúla agus a thugann míniú atá níos teoranta ar an 
dóigh a rachaidh sé chun sochair don tsaothar allamuigh. [3] 30
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2 (a) (i) Is é atá i gceist le cuadraí ná fráma de mhéid nó de chruth ar bith 
[1] a thugann deis do thíreolaí sampla fásra a fháil ó achar mar a 
bhfuil sé dodhéanta staidéar a dhéanamh ar an “phobal iomlán” 
[1].  Tugann siad deis bailiú sonraí cainníochtúil a dhéanamh de 
dhlús/minicíocht/brat fásra ó thaobh istigh den achar aonaid atá 
frámaithe [1]. Tá buntáistí praiticiúla ag baint leo sa mhéid is gur 
féidir iad a iompar agus iad a úsáid mar chuid de mhodhanna 
samplála éagsúla [1].

   Bronn [3] ar mhíniú dea-fhorbartha maidir lena éifeachtaí agus 
atá cuadraithe le haghaidh staidéar ar fhásra. 

   Bronn [2] ar fhreagra le réasúnaíocht atá bailí ach nach bhfuil 
chomh forbartha céanna. 

   Bronn [1] ar chur síos simplí ar chuadraí. [3]

  (ii) Tá méideanna difriúla cuadraí de dhíth le haghaidh cineálacha 
éagsúla fásra nó pobail phlandaí lena chinntiú go bhfaighfear

   sampla ionadaíoch den phobal ar fad [1].  Tá a lán tréithe fásra 
ann a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar mhéid an tsampla a 
roghnófaí.  I gcás fásra atá níos airde, níos dlúithe, srathaithe, 
flúirseach amhail coillearnach tá méideanna cuadraí níos mó de 
dhíth i gcomparáid le bogaigh nó móinteáin [1].  I gcás fásra atá 
gann, nó atá scaipthe go tanaí amhail léicin, tá cuadraithe níos lú 
de dhíth le haghaidh sonraí atá níos cruinne agus níos iontaofa a 
bhailiú [1].

   Bronn [3] ar fhreagra mionsonraithe bailí ina bhfuil ábhar 
acmhainní tacaíochta ábhartha.  

   Bronn [2] ar fhreagra nach bhfuil chomh mionsonraithe céanna 
agus atá ar bheagán fianaise acmhainní, nó gan aon fhianaise 
acmhainní ann. 

   Bronn [1] ar fhreagra lag ar bheagán tuisceana agus/nó gan aon 
tagairt do Áis 1A. [3]

 (b) (i) Briseadh síos:
   Ríomhaireacht  [2]
   Léirmhíniú  [3]

   Ríomhaireacht:

   3360
6000r 1–=s  

   = 1 – 1.79    [1]

   = –0.79   [1]

   Léirmhíniú:
   Aithint ghinearálta suntais [1].
   Leibhéal suntais ceart (le céimeanna saoirse = 13) ag 99% nó 

99.9% [1].
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   Comhghaolúchán diúltach (laghdaítear básmhaireacht leanaí de 
réir mar a mhéadaítear uirbiú) [1].

   NB:  Is féidir marcanna léirmhínithe a bhronnadh, más bailí, 
    ar rs luach atá ríofa go contráilte. [5]

  (ii) Léiríonn básmhaireacht leanaí an soláthar atá ar fáil do cheann 
de na grúpaí is laige sa tsochaí, leanaí nuabheirthe agus iad siúd 
faoi bhun bliain d’aois.

  
   Ní mór d’iarrthóirí a aithint, i dtaca le forbairt shóisialta de, 

go mbíonn seirbhísí míochaine [1] agus oideachais [1] agus 
cúrsaí tithíochta níos fearr as de ghnáth mar gheall ar leibhéil 
mhéadaithe uirbithe – agus go bhféadfadh ról a bheith acu 
seo uile chomh maith maidir le hoideachas níos fearr [1] agus 
leibhéil básmhaireacht leanaí níos ísle [1].  Mar gheall ar uirbiú 
méadaithe chomh maith tá teacht níos forleithne ar sheirbhísí 
míochaine [1] atá ina gcuidiú le sláinte níos fearr a chur chun 
cinn faoi choinne mná torracha [1] chomh maith le cúram 
nuabheirthe [1].   

   Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

   Bronn ([3]–[4]) ar fhreagra atá curtha in iúl go maith le léirmhíniú 
tíreolaíoch dea-fhorbartha ar an toradh staitistiúil a bhaineann 
le soláthar míochaine agus seirbhísí oideachais méadaithe i 
gceantair uirbeacha i dtaca le rátaí básmháireacht leanaí de.   

   Bronn ([1]–[2]) ar mhíniú tíreolaíoch níos bunúsaí nach dtugann, 
b’fhéidir, ach faoi thoisc amháin a bhaineann le huirbiú a bhfuil 
baint ghinearálta aici le rátaí básmhaireacht leanaí. [4]

 (c) (i) Is é 14.76 an meán (glac le 14.8) [1].

   Bronn [2] ar ráiteas mionsonraithe a bhaineann le buntáiste,   
   m.sh:

• tá sé níos cruinne ná tomhais eile na lárluiteachta mar go 
dtugtar na luachanna ar fad san áireamh sa chothromóid. [2]

   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach a bhaineann le buntáiste, m.sh:
• tá sé furasta agus simplí lena ríomh [1]; nó
• tá an teicníc sothuigthe [1].

      [3]
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  (ii) Más mian le grúpa daltaí imscrúdú a dhéanamh ar an phatrún de 
mhéid athraitheach ualach grinnill feadh abhann ón fhoinse go dtí 
an béal, bheadh sampla púróg ó shuíomhanna éagsúla feadh na 
próifíle de dhíth orthu [1].  Mar sin de, ní bheadh na daltaí ábalta 
sampláil randamach a úsáid (ach amháin do roghnú na bpúróg) 
mar go bhféadfadh braisliú tarlú dá barr.  Thiocfadh leo sampláil 
chórasach a úsáid [1], ag stopadh ag suíomhanna réamhchinnte 
a spásáladh go rialta roimh ré feadh chonair na habhann [1].

   D’fhéadfaí sampláil phragmatach [1] a úsáid sa dóigh is gur 
suíomhanna ar féidir teacht orthu go sábháilte amháin a 
roghnófaí [1].

   Ní gá ach teicníc shamplála amháin a mhíniú.

   Bronn [3] ar fhreagra mionsonraithe bailí ina bhfuil teicníc 
shamplála ainmnithe a bheadh ábhartha d’imscrúdú feadh phróifíl 
fhada abhann.

   Bronn [2] ar fhreagra nach bhfuil chomh mionsonraithe céanna 
ina bhfuil teicníc shamplála ainmnithe.

   Bronn [1] ar fhreagra lag nach bhfuil teicníc shamplála ainmnithe 
ann (nó atá ainmnithe go contráilte). [3]
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 (d) (i)

   Bronn [1] ar gach mír sonraí a luaitear i gceart.
   (3 × [1]) [3]

  (ii)

      © CCEA 

   Bronn [1] ar gach athróg a bhreactar i gceart.
   (3 × [1])  [3]

  (iii) Is féidir trí thacar sonraí a bhreacadh ar ghraif thriantánacha, rud 
nach féidir a dhéanamh ar ghnáth-ghraf a bhfuil dhá ais aige [1].

   Ar ghraif thriantánacha is féidir le patrúin chasta teacht chun 
solais is féidir a úsáid mar bhonn léirmhínithe [1].  Tugann graif 
thriantánacha comparáid amhairc ar na difríochtaí taobh istigh de 
thacar sonraí agus is féidir leis seo a bheith ina chuidiú maidir le 
léirmhíniú tíreolaíoch [1]. [3]

Iomlán

A:  
Dúrabhán

B:  Cré
ghainmheach

C:  Gaineamh 
dúrabháin

D:  Cré

% Gaineamh 40 50 55 10
% Siolta 40 10 35 10
% Cré 20 40 10 80

% CRÉ

% GAINEAMH

% SIOLTA

•D

% CRÉ

30

60
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Tuariscí Ginearálta ar Chritéir Mharcála

Eolas agus 
Tuiscint

Scileanna Caighdeán na 
Cumarsáide Scríofa

Leibhhéal

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas fairsing beacht 
agus tuiscint shoiléir ar 
na coincheapa/idéanna 
a bhaineann leis an 
cheist.  Tugtar iomlán 
nó bunús an eolais agus 
na tuisceana a mbeifí 
ag súil leo.

Léireoidh an t-iarrthóir 
ábaltacht ardleibhéil tríd 
anailís agus léirmhíniú 
géarchúiseach ar an 
ábhar acmhainní.  
Beidh an freagra iomlán 
saor, nó chóir a bheith 
iomlán saor, ó aon 
bhearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí.  Baintear 
gach a bhfuil suntasach 
as an ábhar acmhainní.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa an-ard.   
Cuirfidh an t-iarrthóir in iúl  
ábhar casta ag baint úsáid  
as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
ábhar sna freagraí ábhartha 
agus eagraithe go soiléir.  
Beidh saintéarmaíocht 
in úsáid agus beidh sé 
scríofa go hinléite.  Beidh 
an freagra iomlán saor, 
nó chóir a bheith iomlán 
saor, ó aon earráidí 
litrithe, poncaíochta agus 
gramadaí.

3

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint atá 
idir a bheith cruinn agus 
maith ar chuid mhór de 
na coincheapa/idéanna 
ábhartha.  Tugtar cuid 
mhaith de chorp an 
eolais a mbeifí ag súil 
leis.

Léireoidh an t-iarrthóir 
go bhfuil sé ábalta 
anailís agus léirmhíniú 
a dhéanamh ar an 
ábhar acmhainní ach 
is féidir go mbeidh 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa maith.  
Cuirfidh an t-iarrthóir 
idéanna in iúl ag baint 
úsáid as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
an t-ábhar sa fhreagra 
ábhartha ach is féidir go 
rachaidh argóintí ar strae 
ón phríomhphointe.  Beidh 
roinnt saintéarmaí in úsáid 
agus is féidir go mbeidh 
earráidí litrithe, poncaíochta 
agus gramadaí ann anois 
agus arís.  Tá sé measartha 
inléite.

2

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint 
chruinn éigin ach beidh 
earráidí agus bearnaí 
suntasacha ann chomh 
maith.  Is féidir gur beag 
baint atá ag an eolas 
leis an cheist.

Is ar éigean a bheidh 
an t-iarrthóir ábalta 
anailís ná léirmhíniú a 
dhéanamh ar an ábhar 
acmhainní agus is 
féidir go mbeidh go leor 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil 
go soiléir.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa 
bunúsach.  Beidh foirm 
agus stíl scríbhneoireachta 
an iarrthóra bacach.  
Idéanna measartha simplí 
amháin a láimhseáltar go 
sásúil.  Is féidir go mbeidh 
amhras faoi ábharthacht 
an ábhair.  Beidh earráidí 
suntasacha litrithe, 
poncaíochta agus gramadaí 
ann.  Is féidir go mbeidh an 
scríbhneoireacht doléite in 
áiteanna.

1
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Rogha A:  Teicteonaic Phlátaí:  Teoiric agus Torthaí

1 (a) Bronn [1] as an imeallpláta seo a shainaithint mar is ceart. Is imeall 
  Imchoimeádach nó Claochlúchláin é seo.

  Agus an próiseas á mhíniú ní mór labhairt faoi cheachtar acu tá 
ábhar pláta á scriosadh nó níl ábhar pláta á chruthú.  Is sruthanna 
comhiompair iad na fórsaí teicteonacha sa mhaintlín thíos feadh 
Éasc na hAnatóile Thuaidh a bhogann Pláta na hÁise Bige agus an 
pláta Eoráiseach níos mó thar a chéile.  Toisc nach dtarlaíonn aon 
fhodhuchtú agus nach dtig le magma éiritheach an dromchla a bhaint 
amach, ní tharlaíonn aon ghníomhaíocht bholcánach easbhrúiteach.   
Ina áit sin, carnann teannas feadh Éasc na hAnatóile Thuaidh le 
himeacht ama agus scaoiltear é (mar atá ar an léarscáil) i dteagmhais 
chreathanna talún measartha rialta.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Mínítear tuiscint shoiléir ar an dóigh a n-oibríonn comhiompar sa 

mhaintlín (astanaisféar) ar an dá phláta ag an imeall seo i dtéarmaí 
teorainn imchoimeádach. Mínítear go beacht chomh maith cén fáth 
nach bhfuil aon bhruthghníomhaíocht dhromchla ann.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Tugann an freagra míniú bailí ach easnamhach ar na próisis 

ghníomhacha sa mhaintlín uachtair agus ar dhromchla an 
imeallphláta araon.  Is féidir chomh maith gur beag tagairt a dhéantar 
don áis.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Ní thugann an freagra míniú ar na próisis i gceist nuair is 

gníomhaíocht sheismeach seachas gníomhaíocht bholcánach atá 
ann.  [9]
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 (b) Is é is ábhar don cheist seo na héifeachtaí socheacnamaíocha 
féideartha a bhaineann le gníomhaíocht bholcánach.  Is gá cur síos 
ar na héifeachtaí tairbheacha agus guaiseacha féideartha araon 
agus is gá tagairt a dhéanamh d’áiteanna mar léiriú orthu seo.  
Cuireann an téarma socheacnamaíoch in iúl go mbeidh tionchar 
díreach ag tairbhí agus guaiseanna ar dhaoine agus ar a ngeilleagar 
chomh maith agus, dá bhrí sin, is gá an dá ghné a chlúdach.  I 
measc samplaí is féidir go mbeidh bás, díláithriú agus gluaiseacht 
dhídeanaithe chomh maith le scrios maoine.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Cuirtear síos ar na tairbhí agus na guaiseanna socheacnamaíocha 

féideartha éagsúla araon a bhaineann le gníomhaíocht bholcánach le 
tagairt chruinn d’áiteanna.  Tá téarmaíocht theicniúil ábhartha chuí in 
úsáid.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Cuirtear síos ar na héifeachtaí le tagairt éigin d’áiteanna ach is beag 

raon, doimhneacht agus/nó sonraí a chuirtear ar fáil maidir leis na 
héifeachtaí socheacnamaíocha féideartha.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Ag an leibhéal seo is féidir nach ndéanfaidh freagraí aon tagairt bhailí 

d’áiteanna nó do cheann amháin de na príomhghnéithe – tairbhí, nó 
guaiseanna.  Nó, is beag éifeacht ar fad a gcuirtear síos orthu.  Is 
beag téarmaíocht chuí a úsáidtear. [8]

 (c) Tá gá le cás-staidéar mionscála ábhartha ar ghníomhaíocht 
bholcánach ina bhfuil cur síos soiléir ar an dóigh ar ullmhaíodh don 
ghníomhaíocht bholcánach agus ar fhreagairt lucht bainistíochta 
i ndiaidh an teagmhais féin.  Tá gá le luacháil ar an dá ghné 
bhainistíochta seo i gcomhthéacs an chás-staidéir.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Cuirtear i láthair cás-staidéar ábhartha agus cuirtear ar fáil go 

soiléir sonraí beachta faoin dóigh ar úsáideadh tuair maidir leis an 
ghníomhaíocht bholcánach.  Déantar measúnú ar rath agus ar laigí 
na bainistíochta i gcomhthéacs an chás-staidéir.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Cuirtear i láthair cás-staidéar ábhartha agus déantar cur síos éigin ar 

an dóigh ar úsáideadh teicnící tuair.  Is féidir go mbeidh an cur síos 
seo ar bheagán sonraí nó gur beag forbairt a dhéantar ar an ghné 
measúnaithe.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.
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  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  In easnamh sa fhreagra tá ceachtar acu seo cás-staidéar ábhartha; 

cur síos; nó luacháil ar an bhainistíocht.  Beidh lánfhreagraí ar 
bheagán eolais nó ar easpa tuisceana.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa bunúsach. [18] 35
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2 (a)   San áis taispeántar imeall scriosach mar a bhfuil pláta aigéanach 
amháin á bhrú síos faoi chuimhais an dara pláta.  Is féidir cur síos 
ar an teorainn mar cheachtar acu teorainn aigéanach/aigéanach nó 
teorainn aigéanach/ilchríochach.   

  Léiríonn an trinse, an ghníomhaíocht bholcánach líneach agus na 
creathanna talún ó éadomhain go domhain go bhfuil ábhar pláta 
aigéanach á fhodhuchtú agus á scriosadh feadh crios claonasach 
Beniof faoin Mhuir Ocatsc.

  Tá gá le léaráid anseo agus is gá go léireoidh sí treo na 
ngluaiseachtaí pláta agus gluaiseacht síos an (phláta aigéanaigh) 
níos dlúithe/níos tanaí faoi cheachtar acu pláta aigéanach nó pláta 
ilchríochach.  

  Ní mór plé soiléir a dhéanamh ar an strus agus ar an fhrithchuimilt 
feadh an phláta sa chrios Benioff, agus ar scrios an phláta sa 
deireadh, agus iad a nascadh leis na fócais chreathanna talún 
iomadúla ag doimhneacht mhéadaitheach.  Sa dara dul síos, ní mór 
míniú a thabhairt ar an dóigh a bhfoirmítear oileáin phláta aigéanaigh 
leáite. 

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([7]–[9]) 
  Mínítear na próisis trína bhfoirmítear na teagmhais sheismeacha (ag 

doimhneachtaí éagsúla) agus bholcánacha araon agus tugtar léaráid 
atá tarraingthe go soiléir mar léiriú ar na próisis seo.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Cuirtear léaráid agus míniú ábhartha ar fáil ach tá eochairghné 

amháin ar a laghad den cheist (gníomhaíocht sheismeach, 
gníomhaíocht bholcánach, fodhuchtú ag imeall scriosach) ar iarraidh.

  Leibhéal 1 ([1]–[3]) 
  Bheadh freagra nach dtugann an léaráid riachtanach teoranta don 

leibhéal seo.  Nó, is beag tuiscint a léirítear sa mhíniú ar na próisis 
ábhartha.  Is féidir go mbeadh caighdeán na teanga teicniúla go 
dona.  [9]

 (b) Ní mór d’iarrthóirí a léiriú go bhfuil siad an-eolach ar an chúis taobh 
thiar de dhá cheann ar bith de na trí éifeacht sheismeacha agus cur 
síos chomh maith ar na héifeachtaí féideartha a bhaineann le gach 
ceann acu.

  Croitheadh seismeach:
  Cúis:  Nuair a radaíonn tonnta fuinnimh ar shiúl ó fhócas crith talún 

cuireann siad an screamh máguaird ag crith.  Cuireann go leor 
cineálacha éagsúla toinne (p, s agus l) (príomhúil, tánaisteach agus 
love) dromchla na talún ag crith agus aon struchtúir atá tógtha air 
dá réir.  Is féidir go mbeidh gluaiseachtaí comhthoraidh den chineál 
chliathánach nó den chineál ingearach araon [2].
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  Éifeacht:  Tá croitheadh seismeach freagrach as cuid mhaith den 
damáiste a dhéantar don timpeallacht thógtha i réigiúin chreathanna 
talún.  Tá dífhoirmiú talaimh agus damáiste struchtúrach do 
bhonneagar fodhromchlach (píblínte, cáblaí agus dúshraitheanna 
struchtúracha) coitianta agus baintear croitheadh fisiciúil as gach 
cineál foirgnimh, ceapa tithíochta/oifigí, droichid, dambaí srl [2].

  Leachtú:
  Cúis:  Tarlaíonn an éifeacht seo mar gheall ar thalamh neamh-

chomhdhlúite scaoilte a bheith á chroitheadh i dteagmhas crith talún.  
I ndríodair fhliucha nó thirime cailleann an talamh neart mar gheall ar 
chreathadh agus feidhmíonn sí níos cosúla le leacht [2].

  Éifeacht:  Ní bheidh tacaíocht faoi dhúshraitheanna foirgneamh nó 
struchtúr eile ansin agus is féidir go suncálfaidh nó go dtitfidh siad.  
Is minic a thiteann foirgnimh mar gheall ar leachtú agus is feidir mar 
gheall air go spréifidh an talamh amach agus go mbeidh scoilteanna 
le feiceáil ar dromchla bóithre, rúidbhealaí aerfoirt srl. Is feidir go 
bhfeicfear gaineamh agus uisce ag fiuchadh ar dhromchla an talaimh  
 [2].

  Súnámaithe:
  Cúis:  Is féidir, mar gheall ar theagmhais chreathanna talún ar 

ghrinneall na farraige, go n-aistreofar méideanna móra fuinnimh 
isteach san uisce lastuas. San aigéan dhomhain is féidir go 
n-aistreofar an fuinneamh seo go mear go minic mar shraith de 
thonnta fada ísle.  Nuair a dhruideann siad isteach le huisce 
éadomhain is féidir go moilleoidh siad agus go ndéanfar seicheamh 
de thonnta bristeacha ollmhóra díobh a scuabann thar réigiúin chósta 
ísle [2].

  Éifeacht:  Is féidir le tonnta Súnámaíthe léirscrios a dhéanamh ar 
lonnaíochtaí nó ar struchtúir thógtha ar bith i gcriosanna cósta roinnt 
mhaith mílte intíre go fiú.  Is féidir go scuabtar ar shiúl bailte móra, 
calafoirt, duganna, córais iompair agus cumhachtstáisiúin iomlána. 
In éagmais rabhadh is féidir líon na mbásanna a bheith chomh 
hard le teagmhas Lá Fhéile Stiofáin in 2004 inar cailleadh ceathrú 
milliún duine thart ar imeall imchuach an Aigéin Indiaigh. I measc 
na n-éifeachtaí timpeallachta tá damáiste d’éiceachórais chósta, 
corcacha mhangróbh, sceireacha coiréil agus coillearnach [2].

  (2 × [4]) mharc [8]

 (c) Don cheist seo tá gá le cás-staidéar de cheantar ina bhfuil 
gníomhaíocht sheismeach.  Is é fócas na ceiste ná cineál agus rath 
na n-iarrachtaí leis an ghníomhaíocht seo a bhainistiú, sula dtarlaíonn 
sí agus i ndiaidh di tarlú araon.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Cuirtear i láthair cás-staidéar ábhartha agus cuirtear ar fáil go soiléir 

sonraí beachta de na straitéisí bainistíochta a bhí in úsáid mar 
ullmhúchán don ghníomhaíocht sheismeach agus mar fhreagairt don 
teagmhas araon.  Déantar luacháil beacht ar rath agus ar laigí na 
bainistíochta sa chomhthéacs.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa 
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ar fheabhas.
  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Cuirtear i láthair cás-staidéar ábhartha agus cuirtear ar fáil cur síos 

éigin ar na straitéisí bainistíochta a bhí in úsáid.  Sa chur síos seo is 
féidir go mbeidh éagothroime idir na gnéithe roimh agus na gnéithe 
i ndiaidh an teagmhais nó nach ndéanfar go leor forbartha ar an 
luacháil.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Bheadh freagra teoranta don leibhéal seo ina bhfuil ceachtar acu 

seo in easnamh: cás-staidéar ábhartha; cur síos; nó luacháil ar an 
bhainistíocht.  Nó is féidir go mbeidh freagraí, a dhéanann tagairt 
éigin do gach achar, iontach lag mar gheall ar easpa sonraí nó 
tuisceana. Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [18] 35
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Rogha B:  Éiceachórais Thrópaiceacha: Nádúr agus Inbhuanaitheacht

3 (a) Ní mór d’iarrthóirí aon cheann amháin ar bith de na trí bhithóm 
thrópaiceacha a shainaithint agus cur síos agus míniú a thabhairt ar 
an chineál d’aimsir bhliantúil atá aige i dtaca le cill Hadley de.

  A – Foraois Thrópaiceach Báistí (Foraois Thrópaiceach)
  Cur Síos: Te agus fliuch ar feadh na bliana.  Raon teocht bhliantúil 

íseal 1–3°C le meánteochtaí míosúla de 25–29°C. Báisteach 
bhliantúil iomlán os cionn 1800mm, go fiú 3000+mm, le duartain 
throma iarnóna, brat scamall agus gan aon tréimhse thirim 
shuntasach.

  Míniú:  Ainneoin aistriú bliantúil chill Hadley, tá an réigiún seo suite 
faoin ITCZ (crios coinbhéirseachta idirthrópaiceach) áit a mbíonn 
báisteach chomhiompair ar feadh na bliana.  Maidir le géag aníos 
chill Hadley, áit a dtagann na trádhghaotha dromchlacha le chéile, 
is réigiún é ina bhfuil lagbhrú agus ardú comhiomprach as a 
bhfoirmítear scamaill agus báisteach.  Bíonn an ghrian go hard sa 
spéir ar feadh na bliana agus maireann an lá chóir a bheith 12 uair an 
chloig i gcónaí, rud is cúis le hardleibhéil ghrianaithe agus ardteochtaí 
seasmhacha a bheith ann.

  B – Féarthalamh Trópaiceach
  Cur Síos:  Trópaicí Fliucha/Tirime (monsún). Teochtaí os cionn 22°C 

ar feadh na bliana.  Uasteocht samhraidh maolaithe ag brat scamaill 
a bhaineann le báisteach sa tséasúr fhliuch.  Idir 600–1500mm báistí 
sa tséasúr samhraidh báistí a mhaireann 5 go 9 mí.

  Míniú:  Mar gheall ar aistriú bliantúil chill Hadley tarlaíonn na 
báisteacha comhiompracha atá bainteach le lagbhrú an ITCZ.  Ag an 
am chéanna, bíonn na teochtaí ard i gcónaí mar go dtéann an ghrian 
thar bhráid díreach lastuas agus go mbíonn na laethanta fada.  Sa 
gheimhreadh bíonn an crios ardbhrú fothrópaiceach (Crios cailm) i 
réim sna réigiúin seo agus bíonn dálaí triomaigh ann dá bharr faoin 
aer atá ag turnamh agus faoina trádghaotha.

  C – Fásach Trópaiceach
  Cur Síos:  Dálaí teo, tura.  Sa tsamhradh, bíonn teochtaí míosúla 

os cionn 30°C le dálaí níos fuaire, ach go fóill te, i míonna an 
gheimhridh.  Bíonn an bháisteach fánach agus an-athraitheach: tá an 
chuid is mó di bainteach le báisteacha comhiompracha samhraidh nó 
ceocháin agus ceonna ó réigiúin mhara chóngaracha.  Bíonn an raon 
teochta bliantúil thart ar 12–20°C.

  Míniú:  Sa réigiún seo is í an ghéag i dtreo an phoil de chuid chill 
Hadley atá i réim ar feadh na bliana.  Is ceantar é seo d’aer atá ag 
turnamh trína bhfoirmítear ardbhrú dromchla. Mar gheall air seo ní 

  féidir le scamall agus báisteach chomhiompair forbairt. Ag an dromchla, 
  eisréimníonn gaotha, agus foirmítear trádghaotha.  Toisc go mbogann 
  brúchriosanna gach bliain bíonn báisteach samhraidh éigin ann ar imill 

mheánchriosacha an fhásaigh ach, mar gheall ar na hardteochtaí, is 
minic gur beag báisteach éifeachtach dáiríre a bhíonn ann.
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  Bronn [1] as an bhithóm thrópaiceach a shainaithint go beacht, [3] 
ar an chur síos (uasmharc [2] mura luaitear figiúirí) agus [5] ar an 
mhíniú a chuirtear ar fáil.

  Sa chás nach sainaithníonn iarrthóirí an bithóm i gceart ach go 
dtugann siad cur síos agus míniú a bhaineann leis an bithóm atá 
roghnaithe acu, uasmharc  [6].

  Cur Síos:  
  Bronn [3] ar chur síos mionsonraithe ar aeráid bhliantúil an bhithóim 

roghnaithe le figiúirí beachta maidir le teocht agus báisteach mar 
thaca ann. 

  Bronn [2] ar chur síos fónta ar aeráid bhliantúil an bhithóim 
roghnaithe gan figiúirí tacaíochta. 

  Bronn [1] ar chur síos bunúsach ar aeráid bhliantúil an bhithóim 
roghnaithe.

  Míniú:
  Bronn ([4]–[5]) ar mhíniú mionsonraithe ar an chineál d’aeráid 

bhliantúil atá ag an bhithóm roghnaithe le tagairt mhionsonraithe 
d’oibriú chill Hadley: aistriú chill Hadley, suíomh an CCIT (ITCZ), 
comhiompar, turnamh, lagbhrú, ardbhrú de réir mar is cuí. 

  Bronn ([2]–[3]) ar mhíniú fónta ar an chineál d’aeráid bhliantúil atá 
ag an bhithóm roghnaithe le tagairt d’oibriú chill Hadley.  Is féidir go 
mbeidh an freagra ginearálaithe nó go mbeidh mír éigin d’oibriú  
chill Hadley in easnamh.  

  Bronn [1] ar mhíniú bunúsach ar an chineál d’aeráid bhliantúil atá ag 
an bhithóm roghnaithe.  Is féidir gur beag tagairt a dhéantar do  
chill Hadley, má dhéantar aon tagairt di. 

 (b) Baineann an cheist le héiceachóras na foraise trópaice agus cé nach 
bhfuil gá le cás-staidéar ar leith is féidir go roghnóidh iarrthóirí plé 
a dhéanamh ar shamplaí ar leith d’fhorbairt mhórscála.  Is é fócas 
í na ceiste ná an dóigh a dtéann forbairt mhórscála i bhfeidhm ar 
thimthriall cothaitheach san fhoraois.  Cá bith forbairt atá i gceist, 
dífhoraoisiú, feirmeoireacht phlandála, mianadóireacht srl., is é an 
eochairchoincheap ná an dóigh a gcuirfidh seo isteach go tubaisteach 
ar an timthriall chothaitheach.  Ní mór don iarrthóir a léiriú go 
bhfuil siad an-eolach ar an chineál de thrimthriall cothaitheach atá 
san fhoraois Thrópaiceach ina bhfuil ceannasaíocht ag na stórais 
bhithmhaise ar na stórais Easrach agus Ithreach níos lú, agus fosta 
ar chineál na bpróiseas aistrithe timthrialla agus ar na sreabha  
ionchuir/aschuir.

   
  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.
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  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Ag an leibhéal seo déanann freagraí tagairt mhionsonraithe do gach 

mír den timthriall chothaitheach – stórais, aistrithe, ionchur agus 
aschur – agus cuireann síos go soiléir ar an dóigh a mbriseann 
forbairt mhórscála an timthriall de ghnáth nuair a bhaintear ar shiúl an 
bhithmhais agus an chosaint a chuireann sí ar fáil don ithir.  Cuirtear 
síos ar raon maith d’éifeachtaí cuí ar an timthriall chothaitheach agus 
tá téarmaíocht fhónta in úsáid.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Cuirtear síos ar an éifeacht atá ag forbairt mhórscála i dtaca leis an 

timthriall chothaitheach in éiceachóras na foraoise trópaicí ach tá an 
  cur síos seo bearnach, ag fócasú den chuid is mó, b’fhéidir, ar 

athruithe ithreach nó bithmhaise.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Ag an leibhéal seo ní dhéantar aon tagairt bhailí do na míreanna 

a bhaineann leis an timthriall chothaitheach agus don dóigh a 
gcuireann forbairt isteach ar an chóras.  Is féidir go mbeidh an 
téarmaíocht bunúsach. [8]

 (c) Sa cheist ní mór tagairt mhionsonraithe a dhéanamh do  
chás-staidéar cuí ar an scála réigiúnach i dtimpeallacht thrópaiceach 
thur/bhreacthur.  Ní mór don fhreagra tosú amach le cur síos ar úsáid 
uiscithe sa chomhthéacs sin sula dtugtar míniú ar an dóigh ar féidir 
le tairbhí agus guaiseanna araon a bheith ann do na timpeallachtaí 
fisiceacha agus daonna (socheacnamaíocha) araon mar gheall ar 
uisciú a úsáid.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Tugtar faoi na trí eochair-ordú ar fad (‘agus tagairt á déanamh do ....’, 

‘cuir síos ar ...’, agus ‘mínigh’...) le cur síos ar mhodhanna uiscithe 
atá curtha ar fáil i gcomhthéacs staidéir réigiúnaigh chuí.  Sa roinn 
mhínitheach tá plé cothromaithe ar thairbhí agus ar ghuaiseanna 
do na timpeallachtaí fisiceacha agus socheacnamaíocha araon.  Sa 
leibhéal seo, beidh an mharcáil ag brath ar na sonraí agus ar an raon 
de shonraí staidéir a chuirtear ar fáil.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Tá ceann amháin de phríomhghnéithe na ceiste (tairbhí, guaiseanna, 

timpeallachtaí fisiceacha agus socheacnamaíocha) nach dtugtar 
fúithi cé go ndéantar plé dea-chaighdeáin ar na gnéithe eile.  Nó, 
clúdaítear gach gné ach tá doimhneacht agus sonraí an staidéir 
réigiúnaigh teoranta síos fríd.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa 
maith.
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  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  I bhfreagraí ag an leibhéal seo fágtar ar lár níos mó ná mír amháin 

den cheist, mar shampla cás-staidéar cuí, éifeachtaí nó tairbhí 
timpeallachta.  Nó, is féidir go mbeidh an freagra ar bheagán eolais 
agus ar bheagán téarmaíocht tíreolaíochta.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa bunúsach. [18] 35



MARCANNA 
AR FÁIL

166

4 (a) Ní mór don fhreagra plé a dhéanamh ar an dá iarracht ar réiteach 
a fháil atá luaite san áis. Déanann an bheirt acu seo cur síos ar an 
dóigh a n-úsáidtear speicis phlandaí ghéinmhodhnaithe is féidir a 
fhás in ithir shalannaithe (damáistithe ag salann). 

  Is é an dara riachtanas plé a dhéanamh ar réitigh fhéideartha eile 
a mholtar sa chomhthéacs sin.  Cé go ndíríonn an áis ar réitigh 
fhéideartha i dtaca le salannú de, is féidir go mbeidh na réitigh 
bhreise bainteach le fadhbanna eile a bhaineann le huisciú.  Bheifí ag 
súil leis go ndéanfaí plé ar dhá fhadhb bhreise ar a laghad.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Sa fhreagra déantar plé soiléir cothromaithe ar an ábhar acmhainní 

agus ar dhá réiteach fhéideartha eile ar a laghad araon ar 
fhadhbanna ábhartha a bhaineann le huisciú.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Pléitear an áis agus tugtar réiteach ábhartha eile ar a laghad ach 

tá an doimhneacht agus na sonraí teoranta agus éagothrom i gcás 
amháin nó sa chás eile.

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Teoranta don leibhéal seo tá freagraí a dhéanann neamhaird den 

ábhar acmhainní nó nach dtugann réitigh bhreise ábhartha.  Nó, is 
féidir go mbeidh plé éadomhain a dhéantar ar an ábhar acmhainní 
agus ar réitigh eile araon teoranta ar an dóigh chéanna. [9]

 (b) Baineann an cheist leis an éiceachóras foraoise trópaicí agus cé 
nach bhfuil gá le cás-staidéar ar leith is féidir go roghnóidh iarrthóirí 
plé a dhéanamh ar shamplaí ar leith d’fhorbairt mhórscála.

  Díríonn an cheist seo ar an dóigh a dtéann forbairt mhórscála i 
bhfeidhm ar an ithir chriosach faoin fhoraois (ocsasal).  Cá bith 

  forbairt atá i gceist, díchoilltiú, feirmeoireacht phlandála,
  mianadóireacht srl., is é an príomhchoincheap ná an dóigh a rachaidh 

seo i bhfeidhm ar thréithe na hithreach.  Ní mór don iarrthóir a léiriú 
go bhfuil siad an-eolach ar nádúr ocsasail lena n-áirítear an dóigh a 
bhfuil sé ag brath ar ionchur cothaitheach agus a bhfuil sé i mbaol a 
láiste agus a chreimthe go mór mura ndéantar é a chosaint.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Sna freagraí ag an leibhéal seo déantar tagairt mhionsonraithe 

do thréithe ithreach – agus cuirtear síos go soiléir ar an dóigh ar 
féidir le forbairt mhórscála dul i bhfeidhm ar thorthúlacht agus ar 
chobhsaíocht ocsasail.  Cuirtear síos ar raon cuí d’éifeachtaí ithreach 
agus tá téarmaíocht fhónta in úsáid.
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  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Cuirtear síos ar an éifeacht atá ag forbairt mhórscála i dtaca le próifíl
  ithreach criosaí de ach tá an cur síos seo teoranta ó thaobh raoin nó 

sonraí de.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Ag an leibhéal seo is beag tagairt bhailí a dhéantar do thréithe na 

hithreach criosaí agus don dóigh a gcuireann forbairt isteach ar an 
chóras.  

  Is féidir go mbeidh an téarmaíocht bunúsach. [8]

 (c) Tá gá le cur síos ar chás-staidéar mionscála cuí ar éiceachóras 
foraoise trópaicí mar aon le luacháil ar a mhéad is féidir é a bhainistiú 
ar bhonn inbhuanaithe ó thaobh cúrsaí socheacnamaíocha agus 
timpeallachta araon de.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Déanann an freagra cur síos beacht, mionsonraithe, agus luacháil 

ar bhainistíocht inbhuanaithe chás-staidéir ábhartha ó thaobh cúrsaí 
socheacnamaíocha agus timpeallachta araon de. Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Déanann an freagra tagairt do chás-staidéar ábhartha ag an leibhéal 

chuí.  Déantar cur síos agus luacháil ar bhainistíocht ach tá siad seo 
éadomhain agus ar bheagán sonraí.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Sa fhreagra fágtar ar lár príomh-mhír amháin ar a laghad den cheist: 
  cás-staidéar ábhartha; gné amháin nó gné eile den dá ghné 

inbhuanaitheachta riachtanacha (socheacnamaíoch agus 
timpeallacht) nó luacháil ar bith.  Tá caighdeán na cumarsáide  
scríofa bunúsach. [18] 35
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Rogha C:  Timpeallachtaí Cósta Dinimiciúla

5 (a) Bronn [1] as an tírghné a shainaithint mar is ceart (stua).

  Ní mór don iarrthóir léaráid nó léaráidí anótáilte a sholáthar a léireodh 
an míniú ar an dóigh a bhfoirmítear é agus an fáth a bhfuil sé ina 
shuí anois os cionn leibhéal na farraige.  Ní mór ábhar léaráideach 
agus míniú scríofa araon a sholáthar.  

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Cuirtear i láthair léaráid/léaráidí beachta atá curtha i láthair go deas 

le míniú soiléir ar an phróiseas a bhaineann le stua cósta a fhoirmiú 
mar aon le réasúnaíocht bhailí maidir leis an athrú ina dhiaidh sin 
ar leibhéil mhara/talún choibhneasta. Tá úsáid mhaith á baint as 
téarmaíocht chuí.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Tá ceachtar acu an léaráid/na léaráidí nó an míniú ar na próisis 

athchoigeartaithe easnamhach ar dhóigh shuntasach (ar bheagán 
doimhneachta nó soiléireachta).  Is féidir go mbeidh úsáid na 
téarmaíochta cuí teoranta.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Is féidir nach mbeidh aon léaráid ábhartha sa fhreagra agus/nó 

go mbeidh an míniú ar an ghaolmhaireacht an-teoranta i dtaca le 
doimhneacht, cáilíocht nó ábharthacht. [9]

 (b) Sa cheist ní mór an difear idir cóstaí borruisce agus cóstaí síobuisce 
a aithint go soiléir i dtaca leis na próisis a bhíonn i mbun oibre agus 
na tírghnéithe a tharlaíonn dá mbarr araon.  Is é atá i gceist le cósta 
borruisce na cóstaí mar a dtagann tonnta isteach comhthreomhar le 
treocht an chladaigh de ghnáth mar gheall ar na gnáthghaotha agus/
nó mar gheall ar athraonadh.  Feidhmíonn borruisce agus cúlchaise 
san ais chéanna agus cruthaíonn tonnta tógála tránna borruisce/
ceann bá, barraí amuigh, barraí amach ón gcladach agus dumhcha.  
Ar chóstaí síobuisce de ghnáth bogann an dríodar feadh an chósta 
mar gheall ar shíobadh feadh cladaigh.  Is iad na gnáth-thírghnéithe 
a bhaineann le cóstaí síobuisce ná goba, barraí, tambalónna.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Cuireann an freagra síos go beacht ar thimpeallacht an dá 

imeallbhord éagsúla i dtaca leis na próisis éagsúla atá ag feidhmiú 
agus cuireann samplaí ar fáil de na tírghnéithe codarsnachta.  Tá 
téarmaíocht chuí ardleibhéil in úsáid síos fríd.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Ní fhorbraítear ceann amháin de ghnéithe riachtanacha na ceiste, 

b’fhéidir nach luaitear go leor tírghnéithe nó próiseas cuí do cheann 
amháin den dá chineál imeallbhoird.
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  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Tá an freagra teoranta ar níos mó ná bealach amháin agus nach 

ndéantar, dá réir, idirdhealú beacht idir an dá imeallbhord.  [8]

 (c) Iarrtar ar an iarrthóir cur síos a dhéanamh ar an bhainistíocht chósta 
chrua-innealtóireachta a úsáideadh i gcás-staidéar réigiúnach.  Is é 
an dara riachtanas ná luacháil a dhéanamh ar inbhuanaitheacht na 
bainistíochta crua-innealtóireachta seo i dtaca leis an timpeallacht 
fhisiceach agus dhaonna araon feadh an chósta.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Déanann an freagra tagairt mhionsonraithe do chás-staidéar chuí 

ábhartha.  Ag an leibhéal seo tugann iarrthóirí go sonrach faoi gach 
gné den cheist – an cur síos ar an chrua-innealtóireacht atá in úsáid 
agus an luacháil ar a hinbhuanaitheacht maidir leis na timpeallachtaí 
fisiceacha agus daonna araon – go bailí agus go soiléir. Tugtar 
an-chuid sonraí ábhartha.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar 
fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Déanann an freagra tagairt do chás-staidéar chuí ábhartha.  Ainneoin 

go dtugann freagraí ag an leibhéal seo faoi gach gné den cheist – cur 
síos, crua-innealtóireacht, luacháil, inbhuanaitheacht – tá an freagra 
éagothrom nó ar bheagán soiléireachta, bailíochta nó doimhneachta.  
Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Is féidir gur beag tagairt a dhéantar do chás-staidéar sa fhreagra, 

nó is féidir go mbeidh an cás-staidéar ag scála nó cineál míchuí.  Is 
féidir go ndéantar faillí i ngné amháin/i ngnéithe den cheist: cur síos, 
crua-innealtóireacht, luacháil, inbhuanaitheacht.  Is féidir go mbeidh 
sonraí cás-staidéir an-teoranta.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa 
bunúsach. [18] 35
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6 (a) Sa cheist seo ní mór an marc aitheantais (3 × [1]) a thabhairt agus 
míniú ar an dóigh a n-oibríonn trí cinn ar bith de na straitéisí a 
thaispeántar in Áis 6 a bhíonn in úsáid leis na marcanna (3 × [2]) 
cósta a chosaint.

  Seo thíos na straitéisí a thaispeántar: 

  A – Balla Mara:  Is ballaí daingne iad seo atá ceaptha le tacaíocht 
agus cosaint a sholáthar don talamh taobh thiar díobh ón fharraige 
feadh cóstaí ardfhuinnimh.  De ghnáth déantar as coincréit threisithe 
iad agus déanann an cinn is éifeachtaí dearadh fuinneamh toinne a 
shraonadh trí thonn a threorú suas agus siar agus isteach sna tonnta 
atá chuici.  Bíonn siad in úsáid go minic mar a bhfuil talamhúsáid nó 
bonneagar costasach lena chosaint.  Tá siad costasach lena dtógáil 
agus is gá iad a chothabháil nó cinn úr a chur ina n-áit chomh maith 
más mian gur gur réitigh fhadtéarmacha a bheadh iontu.

  B – Gaibiúin: Is cásanna sreinge iad seo atá líonta de 
charraigeacha nó de chlocha.  Úsáidtear iad mar chórais chosanta 
ghearrthéarmacha ceachtar acu mar shraodbhallaí claonta nó mar 
bhallaí ingearacha.  Murab ionann agus ballaí mara, ligeann siad 
don aer síothlú idir na carraigeacha sa chás agus déantar fuinneamh 
toinne a ionsú agus a scaipeadh dá bharr.  Is saoire iad a shuiteáil ná 
ballaí mara, agus is minic a líontar d’ábhar áitiúil iad, ach féadann na 
cásanna scoilteadh mar gheall ar thonnghníomhú agus úsáidtear na 
carraigeacha leis an chladach a scríobchaitheamh.

  C – Athsholáthar gainimh:  Is é atá i gceist leis seo ná gaineamh, 
scaineagán, nó ábhar cuí eile a chur leis an trá nádúrtha le gur 
fearr a bheidh sí ábalta an cladach, agus aon áineasa tógtha eile, a 
chosaint ar chreimeadh.  Is féidir go bhfaighfear ábhar ó níos faide 
síos an cósta (athchúrsáilte), ó bharraí amuigh ón gcósta (dreideáilte) 
nó ó chairéil talún.  Is é an cuspóir atá leis ná go scaipeann an 
dríodar an tonnchumhacht agus úsáideann sé fuinneamh an 
bhorruisce agus an tsíobuisce leis an ábhar a athdháileadh agus/nó 
a bhogadh trí shíobadh feadh cladaigh.  Is réiteach gearrthéarma go 
meántéarma é seo agus is gá, de ghnáth, é a athsholáthar gach  
10 mbliana ar a laghad.

  D – Gradhana:  Is ‘ballaí nó sconsaí’ adhmaid, coincréite nó 
cloiche iad seo a shíneann amach thar thránna ar dronuillinn leis an 
imeallbhord.  De ghnáth bíonn siad in úsáid i ngrúpaí atá spásáilte 
go rialta a dtugtar gradhancheantair orthu le dríodar a cheapadh.  
Baintear úsáid as gradhana ar chladaigh mar a dtarlaíonn síobadh 
feadh cladaigh mar gheall ar na gnáthghaotha agus is é an aidhm atá 
leo gaineamh agus scaineagán a cheapadh leis an trá a ardú agus 
a leathnú.  Is féidir gurb é an cuspóir atá leo trá thaitneamhachta a 
fheabhsú le haghaidh ionad saoire nó trá níos airde agus níos leithne 
a chruthú a bheidh mar chosaint ag an chladach ar chreimeadh le 
linn dálaí stoirme.  Is gá gradhana a chothabháil nó cinn úra a chur 
isteach go minic agus féadann siad dríodar a cheilt ar shuíomhanna 
feadh an chósta, rud a chuireann le rátaí creimthe.
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  Do gach straitéis a shainaithnítear i gceart:

  Bronn [2] ar mhíniú soiléir ar an dóigh a n-oibríonn an straitéis agus 
téarmaíocht thíreolaíoch chuí in úsáid. 

  Bronn [1] ar fhreagra teoranta ar an dóigh a n-oibríonn an straitéis.  
Téarmaíocht thíreolaíoch in úsáid ar bhonn teoranta.

  (3 × [3]) [9]

 (b) Anseo is gá tabhairt faoi dhá cheann ar bith de na ceithre rogha  
(2 × [4]).  I ngach cás ní mór an sainról atá ag an choincheap nó ag 
an ghníomhaíocht i mbainistíocht chóstaí a shainaithint.

  Ní gá aon sonraí suímh ná cás-staidéir a sholáthar ach is féidir 
go mbeidh a leithéid in úsáid ag roinnt iarrthóirí leis an ról féin a 
shoiléiriú.

  Measúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT) (EIA)
  Is féidir cur síos ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT) (EIA) 

mar phróiseas foirmeálta a úsáidtear leis na hiarmhairtí timpeallachta 
a bhainfeadh le tionscadal forbartha ar bith a mholtar feadh stráice 
imeallbhoird a thuar.  Breathnaítear uirthi mar chuid riachtanach den 
phróiseas cinnteoireachta.

  Anailís Costais is Tairbhe (ACT) (CBA) 
  Baintear úsáid as Anailís Costais is Tairbhe (ACT) (CBA) le 

héifeachtacht gheilleagrach straitéis bainistíochta ar bith a oibriú 
amach.  Ríomhtar an costas a bhaineann le straitéis amhail balla 
mara a bhunú (capiteal) agus a choinneáil araon.  Ansin cuirtear 
seo i gcomparáid le luach na talún, na maoine agus leis an úsáid 
fhéideartha a bhainfí as mar áis, amhail ioncam turasóireachta, a 
bheadh á gcosaint agus in úsáid feadh shaolré na straitéise.

  Cealla dríodair 
  Is é atá i gceist le cill dhríodair stráice d’imeallbhord, atá 

neamhspleách, a bheag nó a mhór, i dtaca le gluaiseacht dríodair 
de (gaineamh srl.).  Má tá briseadh ar bith i sreabha dríodair i gcill 
amháin níor chóir go gcuirfeadh sin isteach go mór ar chealla dríodair 
cóngaracha.  De ghnáth, bíonn teorainneacha na gceall dríodair 
bainteach le hinbhir mhóra nó le cinn tíre fheiceálacha seachas le 
teorainneacha sochpholaitiúla.

  Pleananna Bainistíochta Imeallbhoird (PBI) (SMP)
  Is é atá i gceist le Plean Bainistíochta Imeallbhoird (PBI) (SMP) ná 

measúnú mórscála ar na rioscaí atá ann do na timpeallachtaí daonna 
agus nádúrtha mar gheall ar phróisis chósta.  Leagann sé amach an 
t-athrú dóchúil a tharlóidh thar an 100 bliain eile, ag cur san áireamh 
na cosaintí atá ann cheana agus forbraíonn sé polasaithe ina 
leagtar amach an dóigh ar chóir an t-imeallbhord a bhainistiú amach 
anseo, agus aimsíonn cothromaíocht idir na rioscaí agus na costais 
shóisialta, thimpeallachta agus airgeadais.  Is ar na húdaráis atá 
freagrach as an imeallbhord a bhainistiú atá an dualgas PBI (SMP) a 
ullmhú.
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  Bronn ([3]–[4]) ar mhíniú mionsonraithe ar ról an choincheapa/na 
gníomhaíochta.

 
  Bronn ([1]–[2]) ar mhíniú bunúsach ar ról an choincheapa/na 

gníomhaíochta.
  (2 × [4]) [8]

 (c) Ní mór tagairt a dhéanamh do chás-staidéar TBFG (LEDC) ina 
bhfuil cur síos agus míniú araon ar an riosca féideartha atá ann dá 
thimpeallachtaí daonna agus fisiceacha mar gheall ar ardú ar leibhéal 
na mara.   Má tá ceann ar bith de na trí ghné seo ar iarraidh  
(cás-staidéar, timpeallacht dhaonna agus fhisiceach) beidh an freagra 
teoranta do Leibhéal 1.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Déanann an freagra tagairt do shampla cás-staidéir cuí ábhartha.  

Ag an leibhéal seo tugann iarrthóirí go sonrach faoi gach gné den 
cheist – an cur síos agus an míniú ar bhagairtí féideartha do na 
timpeallachtaí daonna agus fisiceacha araon – go bailí soiléir.   
Tugtar an-chuid sonraí cuí.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar 
fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Déanann an freagra tagairt do shampla cás-staidéir cuí ábhartha.  

Ainneoin go dtugann freagraí faoi gach gné den cheist – cur síos 
agus míniú i gcomhthéacsanna daonna agus fisiceacha – tá an 
freagra éagothrom nó ar bheagán soiléireachta, bailíochta nó 
doimhneachta.  Is féidir go mbeidh an freagra ar bheagán sonraí  
cás-staidéir.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Mar atá luaite cheana bheadh freagraí nach dtugann cás-staidéar 

ábhartha nó ceachtar acu an timpeallacht dhaonna nó fhisiceach 
teoranta don leibhéal seo.  Nó, is féidir go mbeadh freagra a 
thugann faoi gach ceann de na hachair seo ach ar bhealach éadrom, 
neamhshonraithe nó míchruinn, teoranta ar an dóigh chéanna.  

  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [18] 35
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Rogha D:  Athrú Aeráide:  San Am atá Caite agus Faoi Láthair

7 (a) Mar a thaispeántar san áis, tá na sruthanna oighir móra bainteach 
le hoighearumair (gleannta) agus bánna imeallbhoird agus ritheann 
siad ón talamh isteach san fharraige.  Cuireann seo in iúl gur shreabh 
oighear i ngleannta agus i gceantair ísiltíre síos, agus siar de ghnáth 
i dtreo Bhá Dhún na nGall.  Tugann an léarscáil le fios gur shín na 
sreabha seo isteach i mbá an lae inniu toisc gur dócha go raibh 
leibhéal na mara níos ísle le linn na hoighearthréimhse. 

  Is í an tírghné shil-leaganach is coitianta a thugtar faoi deara ná 
droimníní, cnoic ubhchruthacha fhadaithe de thill/deasca oighreach, 
lena n-aiseanna fadaithe ag rith comhthreomhar le sreabha oighir 
áitiúla.  Nótáiltear arís dhá mhoiréan chliathánacha, ábhar tille 
measctha a bhailítear, a iompraítear agus a dhumpáiltear ag imeall 
oighearshruthanna nó oighearchlúideacha a mharcálann imeall oighir 
shreafa; ceann i nDún na nGall agus ceann gar do Bhéal Deirg.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Aithníonn an freagra treocht na sreabha oighir síos isteach sa bhá 

feadh gleannta/umar idir na ceantair ardtalaimh.  Aithnítear ar a 
laghad dhá cheann de na gnéithe sil-leaganacha agus nasctar a 
gcineál agus a dtreoshuíomh araon le sreabh an oighir.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Úsáidtear an áis le treo shreabh an oighir agus le roinnt gnéithe 

sil-leaganacha a aithint ach tá ceachtar acu an cur síos ar nó na 
fáthanna taobh thiar de threo na sreabha, cineál nó treoshuíomh na 
ngnéithe sil-leaganacha easnamhach.

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Fágtar ar lár ceann amháin de na príomhghnéithe sin le rá fáthanna 

taobh thiar de threo shreabh an oighir, cineál na dtírghnéithe sil-
leaganacha nó a dtreoshuíomh.  Nó, is beag úsáid dhíreach a 
bhaintear as an áis féin sa fhreagra.  Is féidir go mbeidh téarmaíocht 
go dona. [9]

 (b) Mar a aithnítear sa tsonraíocht, ní mór d’iarrthóirí plé a dhéanamh ar 
an fhianaise ó aigéin, croíleacain oighir agus taifid phortaigh móna.  
Baineann an cheist leis na foinsí fianaise seo seachas le plé ar ról na 
dtrí chúis nádúrtha taobh thiar d’athrú aeráide.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8]) 
  Cuirtear síos ar dhá chineál fianaise ar a laghad a bhaineann le 

hathrú aeráide nádúrtha le sonraí ábhartha beachta.  Tá téarmaíocht 
chuí in úsáid agus nótáiltear naisc le hathrú aeráide.
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  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Cuirtear síos ar dhá chineál fianaise éagsúla ar a laghad maidir 

le hathrú aeráide nádúrtha ach tá an doimhneacht agus na sonraí 
a thugtar do cheachtar acu, nó don bheirt acu, easnamhach nó 
éagothrom.  Is féidir nach ndéantar naisc le hathrú aeráide a fhorbairt 
go soiléir.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Ní chuirtear síos ach ar chineál fianaise ábhartha amháin.  Is féidir go 

mbeidh téarmaíocht teoranta. [8]

 (c) Tá gá le tírdhreach oighreach bailí ag an scála réigiúnach agus 
déantar plé ann ar na buntáistí agus na fadhbanna araon a tharlaíonn 
mar gheall ar a nádúr oighreach agus tagairt á déanamh d’fhorbairt 
shocheacnamaíoch. 

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Déanann an freagra plé beacht ar thimpeallacht iaroighreach 

ísealchríche chuí ina n-aithnítear na guaiseanna agus na buntáistí 
socheacnamaíocha araon ar bhealach cothrom mionsonraithe.  
Baintear úsáid mhaith as téarmaíocht thíreolaíoch chuí.  Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Déanann an freagra tagairt do chás-staidéar ábhartha ar 

thimpeallacht chuí.  Ainneoin go n-aithnítear buntáistí agus fadhbanna 
tá an plé éagothrom nó easnamhach maidir le sonraí cás-staidéir ar 
leith. Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Fágtar ar lár príomhghné amháin, tagairt don achar staidéir, na 

buntáistí nó na fadhbanna.  Nó, is féidir go mbeidh an freagra 
bearnach agus ar bheagán sonraí.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa bunúsach. [18] 35
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8 (a) Níor tharla le gairid an téamh domhanda atá ann faoi láthair 
rud a fhágann nach bhfuil aon slat tomhais ag eolaithe leis an 
éifeacht ar thimpeallachtaí amach anseo a thuar.  Tá na staidéir 
seo ar croíleacáin oighir mar chuidiú le timpeallacht i dtréimhse 
idiroighreach atá cosúil lenár dtréimhse féin a athchruthú.  Mar 
gheall ar na croíleacáin ní amháin gur féidir anailís a dhéanamh ar 
chomhdhéanamh gáis an atmaisféir ach ar thomhaiseanna de na 
teochtaí agus den fhrasaíocht le linn na tréimhse níos luaithe  
(115–130mb ó shin) chomh maith.  Is é an tátal a baineadh as na 
staidéir ná, i dtréimhse níos teo (+8ºC), go raibh leibhéil mhara 
dhomhanda thart ar 4–8m níos airde ná inniu.  Cuireann seo in iúl 
go mbeidh tosca comhchosúla ann i gceann 50–100 bliain, rud a 
fhágann gur féidir meastachán a fháil ar éifeacht timpeallachta.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Baineann an freagra lánúsáid as an áis agus luann sonraí agus 

luachanna ábhartha le linn plé ar an nasc idir an staidéar agus ár 
gcás éabhlóideach reatha.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Ainneoin go mbaineann an freagra úsáid as an áis ní dhéantar 

forbairt shoiléir ar na naisc leis an chás reatha.  Is féidir go luafar 
ábhar acmhainní le forbairt ar bith ar naisc idir fíricí.

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Baintear úsáid as an áis ach is beag forbairt ábhartha a dhéantar, 

má dhéantar aon fhorbairt ábhartha, ar na hidéanna a bhaineann le 
hathrú timpeallachta amach anseo. [9]

 (b) Go bunúsach is é atá á lorg sa cheist seo ná cur síos ar thréimhse 
an oighearchúlaithe agus deireadh le próisis oighearchreimthe agus 
an t-aistriú ó phróisis dhobharoighreacha go próisis abhann.  Beidh 
na hathruithe próisis seo le feiceáil in athchruthú an tírdhreacha agus 
aithneofar tírghnéithe cuí.  Ní mór go luafaí feabhsú na haeráide 
a éascaíonn comharbas fásra agus éiceachórais chomh maith le 
hathbhunú speicis bhláthacha agus fhánúla lena n-áirítear an duine.

  Níl gá le suíomh ar leith ach is féidir go luafaidh cuid mhaith iarrthóirí, 
ar bhonn bailíoch, réigiúin ar leith ina bhfreagra.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8]) 
  Taispeánann an freagra tuiscint shoiléir ar phróisis agus ar 

iarmhairtí na bpróiseas athraitheach seo idir an dá ré.  Aithnítear 
go beacht tosca timpeallachta na h-oighearthréimhse déanaí agus 
Holaicéineacha araon agus na difríochtaí a bhfuil dlúthbhaint acu leis 
an athrú aeráide.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Tugtar cur síos ábhartha ar an dá ré ach ní dhéantar forbairt iomlán 

ar phróisis an athraithe lena n-áirítear feabhsú aeráide.  Is féidir go 
mbeidh an cur síos ar thosca timpeallachta éagothrom.
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  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Ní thugtar sonraí beachta nó ábhartha sa chur síos ar cheann amháin 

nó ar cheann eile den dá ré.  Tá raon phróiseas an athraithe agus 
caighdeán na téarmaíochta a úsáidtear teoranta.  [8]

 (c) Is gá tagairt a dhéanamh d’áiteanna ag scála idirnáisiúnta agus ní 
mór tabhairt faoin dá theicníc mar atá maolú agus oiriúnú, agus cur 
síos agus míniú a thabhairt orthu.  Is gá go mbeadh an difear idir an 
dá chur chuige soiléir.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Cuireann an freagra síos go beacht ar an dóigh a n-úsáidtear 

teicneolaíochtaí an mhaolaithe agus oiriúnú araon maidir le hathrú 
aeráide.  Tá tuiscint shoiléir ar an dá chur chuige agus luaitear go 
soiléir samplaí dá n-úsáid ag an scála idirnáisiúnta.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Tugann an freagra faoin dá chur chuige ach tá an cur síos ar 

cheachtar acu teoranta nó éagothrom.  Is féidir go mbeidh tagairt 
d’áiteanna ag an scála idirnáisiúnta teoranta chomh maith céanna. Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Tá aon cheann ar bith de na trí phríomhghné ar iarraidh, tagairt do 

shamplaí ag an scála idirnáisiúnta, teicnící an oiriúnaithe agus an 
mhaolaithe.  Nó is féidir go mbeidh an freagra bearnach agus ar 
bheagán sonraí.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach.

   [18]

Iomlán
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Cur Síos Ginearálta ar Chritéir Mharcála 

Eolas agus 
Tuiscint

Scileanna Caighdeán na 
Cumarsáide Scríofa

Leibhhéal

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas fairsing  beacht 
agus tuiscint shoiléir ar 
na coincheapa/idéanna 
a bhaineann leis an 
cheist.  Tugtar iomlán 
nó bunús an eolais agus 
na tuisceana a mbeifí 
ag súil leo.

Léireoidh an t-iarrthóir 
ábaltacht ardleibhéil tríd 
anailís agus léirmhíniú 
géarchúiseach ar an 
ábhar acmhainní.  
Beidh an freagra iomlán 
saor, nó chóir a bheith 
iomlán saor, ó aon 
bhearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí.  Baintear 
gach a bhfuil suntasach 
as an ábhar acmhainní.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa an-ard.   
Cuirfidh an t-iarrthóir in iúl  
ábhar casta ag baint úsáid  
as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
ábhar sna freagraí ábhartha 
agus eagraithe go soiléir.  
Beidh saintéarmaíocht 
in úsáid agus beidh sé 
scríofa go hinléite.  Beidh 
an freagra iomlán saor, 
nó chóir a bheith iomlán 
saor, ó aon earráidí 
litrithe, poncaíochta agus 
gramadaí.

3

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint atá 
idir a bheith cruinn agus 
maith ar chuid mhór de 
na coincheapa/idéanna 
ábhartha.  Tugtar cuid 
mhaith de chorp an 
eolais a mbeifí ag súil 
leis.

Léireoidh an t-iarrthóir 
go bhfuil sé ábalta 
anailís agus léirmhíniú 
a dhéanamh ar an 
ábhar acmhainní ach 
is féidir go mbeidh 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa maith.  
Cuirfidh an t-iarrthóir 
idéanna in iúl ag baint 
úsáid as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
an t-ábhar sa fhreagra 
ábhartha ach is féidir go 
rachaidh argóintí ar strae 
ón phríomhphointe.  Beidh 
roinnt saintéarmaí in úsáid 
agus is féidir go mbeidh 
earráidí litrithe, poncaíochta 
agus gramadaí ann anois 
agus arís.  Tá sé measartha 
inléite.

2

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint 
chruinn éigin ach beidh 
earráidí agus bearnaí 
suntasacha ann chomh 
maith.  Is féidir gur beag 
baint atá ag an eolas 
leis an cheist.

Is ar éigean a bheidh 
an t-iarrthóir ábalta 
anailís ná léirmhíniú a 
dhéanamh ar an ábhar 
acmhainní agus is 
féidir go mbeidh go leor 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil 
go soiléir.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa 
bunúsach.  Beidh foirm 
agus stíl scríbhneoireachta 
an iarrthóra bacach.  
Idéanna measartha simplí 
amháin a láimhseáltar go 
sásúil.  Is féidir go mbeidh 
amhras faoi ábharthacht 
an ábhair.  Beidh earráidí 
suntasacha litrithe, 
poncaíochta agus gramadaí 
ann.  Is féidir go mbeidh an 
scríbhneoireacht doléite in 
áiteanna.

1
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Rogha A:  Tíreolaíocht Chultúrtha 

1 (a) Sa tsonraíocht tugtar cnámha an fhreagra: saincheisteanna 
geilleagracha, sóisialta agus polaitiúla.  In áiteanna áirithe is lú an 
nascacht, nó is nascacht ag leibhéal/cineál difriúil, atá ann ná in 
áiteanna eile mar gur lú acmhainn na saoránach íoc as na seirbhísí 
nó gur lú an gá atá acu leis na seirbhísí mar gheall ar a stíleanna 
beatha, ach nótáiltear go bhfuil an ráta glactha ar fhóin phóca an-ard 
i gcuid mhaith TGFGanna (LEDCs).  Is féidir go mbeidh saincheist 
pholaitiúil ann sa mhéid is nach bhfuil an rialtas náisiúnta sásta 
rochtain neamhshrianta ar an idirlíon a cheadú dá saoránaigh.  Is 
sampla míchuibheasach de smacht polaitiúil í an Chóiré Thuaidh; is 
sampla eile í an tSín ach go léirítear ar bhealach beagáinín difriúil é.  

  Ní gá d’iarrthóirí na trí shaincheist ar fad a thabhairt isteach, agus tá 
freagra ar bith nach dtugann ach faoi shaincheist amháin teoranta do 
Leibhéal 2 ar a mhéad.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Tá an freagra lán agus clúdaíonn sé réimse leathan agus cuirtear in 

iúl é i dteanga agus i dtéarmaíocht chuí.  Tugtar faoi dhá shaincheist 
ar a laghad agus tá an fócas ar ‘cad chuige’ ar tharla na difríochtaí 
seachas ar chur síos lom ar na patrúin.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Tá caighdeán an fhreagra go maith agus cuireann an t-iarrthóir in iúl 

go soiléir go dtuigeann sé an cheist.  Is féidir go mbeidh doimhneacht 
na hanailíse ábhairín easnamhach.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Sa chás seo is féidir gur cur síos seachas míniú a bheidh ann nó 

gur freagraí atá neamhéifeachtach nó neamhchríochnaithe. Tá 
máistreacht mhaith ag an iarrthóir ar an topaic agus scríobhann go 
muiníneach, le téarmaíocht chuí in úsáid aige. Is féidir nach léireofar 
tuiscint nó nár tuigeadh an téarmaíocht. [8]

 (b) Cuireann inimircigh le cáipéisí inimirce iarratas isteach, cuireann a 
n-ainm le comhaontú, cláraíonn siad agus ansin tugann faoin turas 
chuig baile nua ar mhodh sceidealaithe iompair chuig córas atá ag 
fanacht le fáilte a chur rompu.  Ní bhíonn aon chinnteacht dá leithéidí 
roimh inimircigh gan cáipéisí inimirce.  Is féidir go mbuailfidh siad 
suas le cairde nó le teaghlach, iad ag súil b’fhéidir le hobair, ach 
is minic a bhíonn a dturais contúirteach, agus cineál agus leibhéal 
na contúirte ag brath ar na teorainneacha a chaithfidh siad trasnú.  
Nótáiltear nach bhfuil gá le cás-staidéar, ach is féidir go gcuirfeadh 
samplaí le caighdeán na bhfreagraí.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.
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  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Sa chás seo beidh freagraí iomlán.  Déanfaidh iarrthóirí idirdhealuithe 

soiléire idir na próisis a bhaineann de ghnáth leis an dá chineál 
imirce, b’fhéidir le samplaí cé nach gá sin le Leibhéal 3 a bhaint 
amach. Tá maistreacht mhaith ag an iarrthóir ar an topaic agus 
scríobhann go muineach, le téarmaíocht chuí in úsáid aige. 

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Is féidir go mbeidh éagothroime éigin ann sa chás seo, ar son 

inimircigh gan cáipéisí inimirce is dócha.  Beidh sonraí bailí 
sna freagraí ach is féidir go mbeidh deacrachtaí ann maidir le 
doimhneacht na hanailíse.

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Is féidir gur páirt-fhreagraí a bheidh ann agus nach ndéanfar plé 

ar an dá chineál imirceach. Nó, beidh máistreacht agus tuiscint 
in easnamh sna freagraí toisc, b’fhéidir, iad a bheith róghairid nó 
neamhchríochnaithe. [9]

 (c) Dar le Sauer léiríonn an tírdhreach cultúrtha an dóigh a dtagann 
próisis chultúrtha agus thimpeallachta le chéile lena chruthú.  Déantar 
a ‘thírdhreach nádúrtha’ a scagadh tríd na ‘foirmeacha’ éagsúla leis 
an ‘tírdhreach chultúrtha’ a chruthú.  Léiríonn an sráidbhaile Másáí 
gur tógadh struchtúir chosanta agus ábhair do na cróite ainmhí ón 
timpeallacht áitiúil agus tá leagan amach an tsráidbhaile pleanáilte sa 
dóigh is gur furasta súil a choinneáil ar na hainmhithe san oíche.  Is 
sampla maith é seo den dóigh, le himeacht ama, a ndéanann daoine 
athstruchtúrú ar a dtírdhreacha áitiúla trína gcultúr agus riachtanais 
an chultúir.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Sa chás seo tá freagra iomlán ann, agus déantar samhail Sauer, a 

léiriú sa tsráidbhaile agus a n-ábhar féin ar fad á gceistiú.   Léirítear 
tuiscint mhaith agus tá máistreacht ag an iarrthóir ar an ábhar agus 
ar an téarmaíocht a bhaineann leis.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Pléann an freagra le gach gné den cheist ach is féidir go bhfuil 

cothromaíocht agus smacht in easnamh.  Mar sin féin, léirítear 
tuiscint ar an tírdhreach chultúrtha.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Tá iarrthóirí nach bhfuil in úsáid acu ach na háiseanna gan aon 

ábhar breise teoranta don leibhéal seo chomh maith leo siúd nach 
mbaineann úsáid as na háiseanna.  Chomh maith leis sin beidh 
freagraí neamhchríochnaithe nó ar easpa tuisceana.  Tá caighdeán 
na cumarsáide scríofa bunúsach. [18] 35
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2 (a) Maidir leis an ghné shocheacnamaíoch, ní mór go mbreathnódh 
freagraí ar chúrsaí sóisialta, an dóigh a n-idirghníomhaíonn 
daoine lena chéile agus leis an domhan i gcoitinne, ar chúrsaí 
geilleagracha chomh maith, gach rud ó dhearadh ríomhchuidithe go 
dtí siopadóireacht ar líne.  Tá cuid mhór a d’fhéadfaí a rá anseo; ná 
bí ag súil le barraíocht le haghaidh freagraí [8] marc.  Má tá ceachtar 
gné den tsaincheist shocheacnamaíoch in easnamh ar fad, Leibhéal 
2 ar a mhéad.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Tá an freagra iomlán agus tá raon maith ábhair ann a bhaineann le 

gníomhaíocht shocheacnamaíoch, agus cuirtear in iúl dá bharr méid 
ollmhór na n-athruithe a tharla.  Tá máistreacht mhaith ag an iarrthóir 
ar an topaic agus scríobhann go muiníneach, le téarmaíocht chuí in 
úsáid aige.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Pléitear cúrsaí sóisialta agus geilleagracha araon sa fhreagra mura 

bhfuil siad pléite ar bhonn cothrom féin.  Is léir go dtuigeann an 
t-iarrthóir an cheist agus an topaic a bhaineann léi, ach is féidir go 
mbeidh an freagra ábhairín ar easpa géarchúise.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Páirt-fhreagra atá ann sa chás seo mar a chuirtear síos air thuas nó 

é ar easpa tuisceana agus máistreachta.  Is féidir go mbeidh úsáid na 
teanga lochtach. [8]

 (b) Tá difear idir an saol agus an ról atá ag baineannaigh agus atá ag 
fireannaigh sa chuid is mó de shochaithe, in áiteanna go fiú a bhfuil 
comhionannas sóisialta i réim.  Is féidir go ndéanfaidh iarrthóirí tagairt 
ina bhfreagra d’eisiamh agus leithcheal sóisialta araon, gnéithe 
d’éagothroimí sóisialta ba chóir a bheith foghlamtha ag na hiarrthóirí.  
Ba chóir fáiltiú roimhe sin; ach, is ceist níos ginearálta atá ann agus 
ní gá na gnéithe seo a lua go sonrach.  Iarrann an cheist orthu úsáid 
a bhaint as a n-eolas ar éagothroimí sóisialta a bhaineann le hinscne 
i dtaca le háiteanna.

  Ná bronntar níos airde ná Leibhéal 1 ar fhreagraí nach ndéanann 
tagairt d’áiteanna.   

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Sa chás seo déantar cur síos maith bailí ar éagothroimí sóisialta a 

chuirtear in iúl trí insce.  Tá an plé dírithe ar an cheist a chuirtear 
agus déantar tagairt chuí d’áiteanna.  Tá an freagra machnamhach 
agus é curtha in iúl i dtéarmaíocht chuí. 

  Leibhéal 2([4]–[6])
  Is féidir go mbeidh an freagra ar easpa doimhneachta ach go fóill 

é dírithe ar éagothroimí inscne agus sóisialta agus déantar tagairt 
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bhailí d’áit/áiteanna.  Tá an téarmaíocht agus an teanga a úsáidtear 
inghlactha, ach ní bheidh an freagra chomh domhain céanna le 
freagra a mbronntar leibhéal is airde air.

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Is féidir nár tuigeadh i gceart na saincheisteanna a tógadh sa cheist; 

easpa fócais; nó is féidir nár críochnaíodh an cheist.  Is féidir go 
mbeidh deacrachtaí ann maidir leis an teanga agus an téarmaíocht.  
Is ag an leibhéal seo a bheidh iarrthóirí nach ndéanann tagairt 
d’áiteanna.

 
 (b) Le blianta beaga anuas tá rialtas na hAstráile i ndiaidh polasaí 

an-dian a chur i bhfeidhm i dtaca le hinimircigh gan cháipéisí imirce.  
‘Ní bheidh an Astráil mar bhaile agat’: níl aon amhras faoi bhrí na 
teachtaireachta. 

  Ní mór d’iarrthóirí an Áis seo a úsáid; nótáladh siad, chomh maith, 
na teangacha ina bhfoilsítear í; na teangacha Áiseacha (Araibis agus 
Albáinis chomh maith) a labhraítear i dtíortha, dar leo, a dtiocfaidh 
inimircigh gan cháipéisí imirce astu.  Is ceist pholaitiúil é daoine a 
chur ó imirce ar an dóigh seo.  Ní mór d’iarrthóirí a gcás-staidéar féin 
d’fhreagairtí rialtais a thabhairt isteach chomh maith.  Más í an Astráil 
atá i gceist chomh maith, ní miste, beidh orthu go díreach ábhar 
breise a chur leis.  D’fhéadfaí, mar shampla, an dóigh a n-úsáidtear 
oileáin an Aigéin Chiúin mar ionaid choinneála a lua. 

  Mura bhfuil ábhar breise ann, Leibhéal 2 ar a mhéad; sa chás nach 
n-úsáideann iarrthóirí an Áis, is locht níos measa é sin sa mhéid is 
nach bhfuil an t-am á chaitheamh acu ina bhun sin.  Mar sin, is gá go 
mbeadh pionós níos géire i gceist, Leibhéal 1 amháin ar a mhéad.  
Le marc ard a ghnóthú ní mór na fáthanna a bhfuil imirce, go háirithe 
inimirce gan cháipéisí imirce, ina ceist pholaitiúil.    

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Úsáidtear an teanga cheart sa fhreagra ar bhealach a chuireann in 

iúl go láidir go bhfuil máistreacht ag an iarrthóir ar an ábhar.  Baintear 
úsáid fhónta as an Áis agus tá an t-ábhar breise a thugtar isteach 
ciallmhar agus pléite mar is ceart. Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Ag Leibhéal 2 léireoidh freagraí raon sásúil ábhair, ach is féidir go 

mbeidh na sonraí agus an doimhneacht ábhairín easnamhach. Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Ag Leibhéal 1 beidh freagraí nach láimhseálann an t-ábhar go 

muiníneach nó go hinniúil.  Beidh tuiscint cheart in easnamh toisc, 
b’fhéidir, go bhfuil an freagra gairid nó gan a bheith críochnaithe.  Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [18] 35
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Rogha B: Ag Pleanáil do Lonnaíochtaí Inbhuanaithe

3 (a)  Is é atá i gceist leis an pholasaí Éicea-Bhaile sa RA ná sraith 
de lonnaíochtaí pleanáilte a thógáil a dhearfar, ón tús, le bheith 
neamhdhíobhálach don éiceachóras agus inbhuanaithe;  mar gheall 
ar an ghluaiseacht Éicea-Chathair níos leithne agus níos luaithe is 
féidir áiteanna a athphleanáil, a iarfheistiú le bheith níos glaise.  Sa 
dá chás is é an rud is tábhachtaí ná go gcuirtear san áireamh, ón tús 
b’fhéidir, prionsabail na hinbhuanaitheachta, nó gur cinnte go mbíonn 
ról an-mhór acu.  I lonnaíochtaí uirbeacha traidisiúnta ní léir oiread 
den chineál seo prionsabal.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.
 
  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Tá fócas maith ar inbhuanaitheacht i bhfreagra mionsonraithe a 

théann go mion isteach sa scéal agus, b’fhéidir, i sonraí spásúla 
agus nach bhfanann i muinín eolas ginearálta.  Tá an teanga cuí 
ón taobh teicniúil de agus tá an t-iarrthóir muiníneach ina c(h)ur i 
láthair.  Déantar dealú soiléir idir Éicea-bhailte/Éicea-chathracha agus 
cineálacha eile lonnaíochta.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  I bhfreagraí ag an leibhéal seo déantar dealú soiléir idir na cineálacha 

éagsúla lonnaíochta le fócas ar inbhuanaitheacht, ach is féidir go 
mbeidh doimhneacht na hanailíse agus leibhéal na sonraí a úsáidtear 
teoranta.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Sa chás seo beidh údarás agus tuiscint in easnamh sna freagraí.  Ní 

chuirtear in iúl go soiléir nádúr ceart Éicea-bhailte/chathracha.  Ní 
bheidh freagraí sochreidte toisc, b’fhéidir, go bhfuil siad gairid nó ar 
easpa tuisceana. [8]

 (b) Tugann an grianghraf le fios gurb é an bealach is inbhuanaithe le 
taisteal i gcathair ná de bhus mar gur seo an bealach is éifeachtúla i 
dtaca le spás bóithre de.  Mar sin féin, tá rothair níos solúbtha agus, 
ar ndóigh, saor ó thruailliú agus tugann aclaíocht dá rothaithe.  Níl 
aon amhras, áfach, ach gurb é an carr is measa ar gach dóigh.  Ina 
gcás-staidéar féin, is féidir go mbeidh tuairimí ann ar son iompar 
poiblí cé gur féidir go léireofar deacrachtaí maidir le busanna, nach 
bhfuil siad compordach, áisiúil agus/nó go mbíonn siad lán paisinéirí; 
rud a ba mhaith le húinéir cairr a sheachaint, b’fhéidir.

  Mura mbaintear úsáid as na hÁiseanna, bronn Leibhéal 1 ar a 
mhéad; mura ndéantar ach na háiseanna a cheistiú, bronn Leibhéal 2 
ar a mhéad.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.
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  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Baintear úsáid mhaith as an áis sa fhreagra agus tugtar isteach neart 

ábhar breise le chur leis an fhreagra.  Tá an t-iarrthóir muiníneach 
maidir le modhanna iompair agus léiríonn go bhfuil máistreacht aige 
ar an topaic agus ar an teanga chuí araon.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Sa chás seo is féidir gur freagra láidir a bheidh ann bunaithe ar an 

áis amháin, ach beidh ábhar breise ag bunús na bhfreagraí chomh 
maith ag an leibhéal seo.  Is féidir gur freagra fónta a bheidh ann 
ach nach bhfuil an doimhneacht agus an smacht ann a léirítear ag 
Leibhéal 3.

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Ag an leibhéal seo is féidir go mbeidh freagraí ar easpa tuisceana, 

nach mbaineann siad úsaid as an áis nó nach bhfuil siad
  críochnaithe. [9]

 (c) Ní mór d’iarrthóirí breathnú ar dhá straitéis ón chathair atá 
roghnaithe acu.  Ní leor cur síos a dhéanamh orthu ach iad a ghaolú 
le hinbhuanaiteacht chomh maith.  Mar sin, an bhfuil poitéinseal 
fadtéarmach ag an straitéis bainistíocht dramhaíola; cé chomh slán 
agus atá soláthar uisce na cathrach?  Mura bhfuil an fócas seo ar 
inbhuanaitheacht sna freagraí, bronn Leibhéal 2 ar a mhéad.

  Mura gclúdaítear ach straitéis amháin, bronn Leibhéal 2 ar a mhéad; 
nó tagairt easnamhach do chás-staidéar Leibhéal 1 ar a mhéad.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Clúdaítear soláthar uisce agus bainistíocht dramhaíola araon i gcás-

staidéar mionsonraithe.  Tá inbhuanaitheacht ag croí na hanailíse 
agus scríobhann an t-iarrthóir go cumasach agus téarmaíocht 
thíreolaíoch chuí in úsáid.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar 
fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Tá na freagraí réasúnta le fócas measartha maith ar an cheist má tá 

siad ar bheagán cothromaíochta agus doimhneachta féin.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Ag an leibhéal seo feictear drochshonraí cás-staidéir, má tá aon 

sonraí ann; nó ní raibh an t-iarrthóir ábalta a thaispeáint gur thuig 
sé an topaic mar is ceart.  Is féidir go mbeidh freagraí gairid nó 
neamhchríochnaithe.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach.  
 [18] 35



186

MARCANNA 
AR FÁIL

4 (a) Cé go dtugann forbairt inbhuanaithe le fios gur chóir go mbeadh 
fócas timpeallachta ann – má scriostar an timpeallacht ní féidir 
inbhuanaitheacht a chaomhnú – ní mór saincheisteanna sóisialta a 
chur san áireamh chomh maith, mar go bhfuil muid ag amharc ar 
ghlúnta na beatha san am atá amach romhainn ar ár bpláinéad.  Mar 
sin, ní mór do na h-iarrthóirí a bheith ábalta míniú a thabhairt ar an 
défhócas seo.  Má úsáideann siad áiteanna agus samplaí agus iad i 
mbun an taisc, tá go breá, ach nótáiltear nach gá samplaí a thabhairt 
sa fhreagra.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Tá an freagra iomlán agus fócasaíonn go soiléir ar shaincheisteanna 

sóisialta agus timpeallachta araon, ag soiléiriú cén fáth a bhfuil siad 
beirt bailíoch.  Léiríonn an t-iarrthóir go bhfuil máistreacht aige ar an 
topaic.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Déantar plé ar shaincheisteanna sóisialta agus timpeallachta más ar 

bhealach ró-neamhspleách féin é le máistreacht iomlán a léiriú.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Beidh freagra nach dtugann faoi shaincheisteanna sóisialta agus 

timpeallachta anseo, mar aon leo siúd ina léiríonn an t-iarrthóir easpa 
tuisceana.  B’fhéidir nach bhfuil an freagra críochnaithe. [8]

 (b) Léiríonn an t-alt nuachtáin imní faoin trácht agus faoi chúngach ar 
an spás phoiblí ar chosáin Hanáí chomh maith, saincheisteanna atá 
á dtreisiú ag treochtaí comhchosúla i mBangkok agus i dTaipei.  Is é 
atá i gceist le polasaí Hanái ná meascán d’fheabhsuithe uirbeacha 
le feachtais oideachais agus chomhpháirteachas saoránach, á 
dtacú leis an bhagairt go ngearrfar pionós airgid orthu siúd nach 
gcomhlíonann an dlí.  Mar sin, tá dearadh, pleanáil agus bainistíocht 
le feiceáil ar fad i bpolasaí na cathrach seo.  Mar sin, tá an Áis saibhir 
agus níl aon ghá le taithí eile mar thacaíocht ach, ar ndóigh, thig leis 
na hiarrthóirí a gcuid ábhair féin a thabhairt isteach agus fáilte a fhad 
agus nach ndéanann siad faillí san áis féin.

  Award [0] for an answer not worthy of credit.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Baintear lánúsáid as an áis agus déantar tagairt shoiléir do na trí 

ghné ar fad: dearadh, pleanáil agus bainistíocht, cé nach gá go 
mbeadh cothromaíocht bheacht idir na trí ghné.  Léiríonn an t-iarrthóir 
go dtuigeann sé na saincheisteanna agus cuireann i láthair iad i 
dteanga agus i dtéarmaíocht chuí.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Déantar plé ar dhá cheann ar a laghad de na trí ghné.  Baintear 

úsáid éigin as an áis agus tá caighdeán maith sa fhreagra ach go 
bhféadfadh sé a bheith beagáinín ar easpa doimhneachta agus 
sonraí.
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  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Beidh freagraí nach bpléann ach le ceann amháin de na trí ghné 

teoranta do Leibhéal 1, chomh maith le freagraí nach ndéanann 
aon tagairt don áis.  Chomh maith leis sin, beidh freagraí ann atá  
neamhiomlán nó atá ar easpa lánmháistreachta agus lántuisceana ar 
bhealach éigin eile. [9]

 (c) Déan cur síos agus measúnú: is é an dara cuid den ordú an ceann is 
deacra agus is tábhachtaí araon den cheist.  Mar sin, mura ndéantar 
measúnú, bronn Leibhéal 2 ar a mhéad.  Straitéisí, an uimhir iolra, 
atá i gceist.  Mar sin, mura bhfuil ann ach straitéis/polasaí amháin, 
teoranta do Leibhéal 1.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Thar aon ní eile tá an freagra mionsonraithe.  Freagraí a mbronntar 

Leibhéal 3 orthu ní eolas ginearálta nasctha le hainm atá iontu.  
Leagtar amach líon straitéisí agus ansin caitear an-dua le measúnú a 
dhéanamh orthu.  

  Is léir go bhfuil an t-iarrthóir muiníneach maidir leis an ábhar agus 
tá eolas sonrach aige ar an chathair atá i gceist.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Déantar measúnú ar líon áirithe straitéisí ach gur féidir go mbeidh 

níos mó béime ar chur síos a dhéanamh orthu ná mar a bheadh sna 
freagraí a mbronntar Leibhéal 3 orthu.  Tá leibhéal shonraí an  
chás-staidéir sásúil.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Cás-staidéir laga nó in easnamh sa chás seo, chomh maith le 

freagraí nach ndéanann measúnú éifeachtach ar straitéisí nó 
nach bpléann ach le straitéis amháin. Is féidir go mbeidh freagraí 
neamhchríochnaithe agus is cinnte go mbeidh tuiscint cheart in 
easnamh.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [18] 35
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Rogha C: Ilchineálacht Eitneach

5 (a) Is minic a bhíonn mionlaigh eitneacha ina gcónaí i gcnuasaigh i 
gceantar uirbeach ar fáthanna éagsúla:
• is minic a mhothaíonn inimircigh nua níos sábháilte ina gcónaí 

cóngarach do dhaoine den eitneacht chéanna;
• le leas a bhaint as seirbhísí amhail ionaid adhartha, 
• siopaí eitneacha srl;
• a gcultúr agus a dtraidisiúin a chaomhnú; agus/nó
• is minic a chónaíonn inimircigh nua i gcnuasaigh i gceantair ina 

bhfuil an tithíocht saor agus cóngarach do dheiseanna oibre in 
ionchathracha.

  
  Glactar le freagraí eile atá bailí.

  Le Leibhéal 3 a bhaint amach ní mór d’iarrthóirí plé a dhéanamh ar 
dhá fháth ar a laghad.  Mura dtugtar ach fáth amháin bronntar as 
Leibhéal 2 ar a mhéad.  Ní gá samplaí a thabhairt, ach beidh siad in 
úsáid ag cuid mhaith iarrthóirí.  Ach, tá iomlán na marcanna ar fáil 
ar phlé éifeachtach ar na fáthanna taobh thiar de chnuasú eitneach i 
dtéarmaí ginearálta.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Aithníodh dhá fháth ar a laghad taobh thiar de chnuasú eitneach.  

Déantar plé fónta agus tá an freagra fócasaithe ar an cheist a 
cuireadh.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Ag an leibhéal seo beidh freagra nach dtugann ach fáth amháin 
  ach ina bhfuil plé an-éifeachtach.  Ag an leibhéal seo chomh maith 
  beidh freagraí a thugann dhá fháth bhailí le plé teoranta nó freagra 
  neamhchothrom.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Seo freagra atá teoranta mar gheall ar easpa sonraí/doimhneachta 
  nó cruinnis. [8]

 (b) Tharla críochdheighilt na Cipire ó 1974 mar gheall ar dheich 
mbliana ina raibh an foréigean ag éirí níos measa idir an dá ghrúpa 
eitneacha a bhí in iomaíocht lena chéile.  Theip ar roinnt iarrachtaí 
a rinneadh leis an oileán a athaontu.  Ní lia duine ná tuairim maidir 
le críochdheighilt neamhoifigiúil seo na Cipire.  Sa ghrianghraf 
taispeántar pointe trasnaithe atá thar a bheith míleataithe agus 
limistéar ina bhfuil foirgnimh thréigthe áit a bhfuil an teorainn.  San 
áis tugtar sonraí faoi fhadhbanna geilleagracha ón Chipir Thuaidh 
go háirithe. Díláithríodh daoine agus chríochnaigh siad suas ar 
an ‘taobh chontráilte’ den Líne Ghlas ina bhfuil roinnt campaí 
dídeanaithe gearrthéarmacha.  Tá an-deighilt go deo sa phobal agus 
tá impleachtaí níos leithne ann maidir leis an chaidreamh idirnáisiúnta 
idir an Ghréig agus an Tuirc.  Ach, tá síocháin ar an oileán ó 1974 
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rud a thugann ar dhaoine go leor breathnú ar chríochdheighilt mar 
réiteach rathúil ar an choimhlint.

  Tá an t-eolas seo uilig ó na háiseanna.  Ní mór don iarrthóir ábhar 
breise a úsáid le measúnú a dhéanamh ar chríochdheighilt mar 
iarmhairt ar choimhlint eitneach.  Mura n-úsáidtear ábhar breise, 
bronntar Leibhéal 1 ar a mhéad.  Mura n-úsáidtear áiseanna, 
bronntar Leibhéal 1 ar a mhéad.  Mura bhfuil luacháil ann, bronntar ó 
Leibhéal 2 ar a mhéad.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Ag an leibhéal seo beidh freagra an-éifeachtach ina mbaintear 

an-úsáid as na háiseanna agus ina léirítear tuiscint ar chríochdheighilt 
mar iarmhairt ar choimhlint eitneach agus ina bhfuil go leor ábhar 
breise.  Baintear ábhar ábhartha as na háiseanna; tugann an 
t-ábhar breise cothromaíocht agus tacaíonn leis an mheasúnú ar 
chríochdheighilt.  Léiríonn an t-iarrthóir an-tuiscint.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Ag an leibhéal seo beidh ábhar maith sna freagraí, ach ní bheidh 

an leibhéal céanna doimhneachta agus sonraí iontu leis na cinn sa 
leibhéal roimhe seo.  Is féidir nach mbaintear go leor úsáide as na 
háiseanna nó nach ndéantar luacháil iomlán ar chríochdheighilt.

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Ag an leibhéal seo beidh laigí tromchúiseacha ann i dtaca le sonraí, 

doimhneacht agus cruinneas de. [9]

 (c) Is é seo a gcás-staidéar uirbeach.  Ní mór d’iarrthóirí cur síos a 
dhéanamh ar an ilchineálacht eitneach ina gcathair roghnaithe 
agus ansin luacháil a dhéanamh ar na róil atá ag deighilt agus ag 
ilchultúrthacht lena hilchineálacht eitneach a chaomhnú.  Mar is 
gnáth i gceisteanna cás-staidéir ní mór sonraí áite a thabhairt.  Mura 
ndéantar ach próisis a phlé, bronntar Leibhéal 1.  Mura bhfuil  
cás-staidéar ann, bronntar Leibhéal 1.  Mura bhfuil luacháil ann, 
bronntar ó Leibhéal 2 ar a mhéad.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Cuirtear síos go mion ar an ilchineálacht eitneach ina gcathair 

roghnaithe.  Léirítear tuiscint shoiléir ar na próisis a bhaineann le 
deighilt agus ilchultúrthacht.  Déantar luacháil ar an ról atá ag gach 
próiseas.  Tá an freagra curtha in alt a chéile go maith agus tá 
téarmaíocht thíreolaíoch chuí in úsáid.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Chomh maith leis an chás a gcuirtear síos thuas air, tá fós ábhar 

fónta i bhfreagra ag an leibhéal seo atá ábhartha don cheist ach 
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tá laigí ann.  Is féidir nach ndéanfar cur síos chomh mionsonraithe 
ar na patrúin, is féidir go mbeidh easpa cothromaíochta idir an dá 
phróiseas, nó níl oiread doimhneachta agus sonraí síos fríd ann.  Tá 
struchtúr maith leis an fhreagra agus tá téarmaíocht thíreolaíoch chuí 
in úsáid go measartha minic.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa 
maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Tá an freagra seo ar easpa doimhneachta agus sonraí ar gach gné 

nó is féidir go dtugtar eolas mícheart.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa bunúsach. [18] 35
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6 (a) (i) Ní mór d’iarrthóirí a léiriú go dtuigeann siad féinriail sular féidir 
leo an cheist seo a fhreagairt mar is ceart.  Dá bhrí sin, bronntar 
[2] mharc as féinriail a thuiscint.  Le haghaidh [2] mharc ní 
bheidh cuid mhór sonraí ann.  Is leor léirmhíniú soiléir.  Is é atá 
i gceist le féinriail ná iarmhairt choimhlinte nó freagairt ina leith 
trína dtugtar smacht polaitiúil de shaghas éigin do réigiún ach go 
bhfanann sé go fóill mar dhlúthchuid den tír cheannasach.

   Ní mór d’iarrthóirí cur síos a dhéanamh ar agóid fhéideartha 
amháin ó Rialtas na hIndia agus ar cheann amháin ón phobal 
Gorkha.  Ní gá dóibh ábhar breise a thabhairt isteach, mar sin tá 
iomlán na marcanna ar fáil d’fháthanna inchreidte atá bunaithe 
go huile agus go hiomlán ar an áis.  I measc agóidí féideartha, níl 
Rialtas na hIndia toilteanach ceannas a chailleadh ar réigiún mar 
go gcaillfeadh siad ioncam ón turasóireacht agus ó tháirgeadh 
tae.  B'fhéidir nach n-aontódh an pobal Gorkha leis seo mar go 
raibh siad ag iarraidh neamhspleáchas iomlán a bhaint amach 
agus nach sásaíonn an socrú seo a n-éilimh beag ná mór.  Is 
féidir go bhfuil siad in amhras faoi Rialtas na hIndia mar gheall ar 
imeachtaí san am atá caite.   

   Ceadaigh [3] mharc ar gach agóid inchreidte.  Ní bheidh cuid 
mhór sonraí ann ach is gá cur síos go soiléir ar agóid inchreidte i 
ngach cás.

   Do gach grúpa:
   Bronn [3] ar agóid mhionsonraithe inchreidte in aghaidh fhéinriail 

Gorkhaland.
   Bronn [2] ar agóid fhónta inchreidte in aghaidh fhéinriail 

Gorkhaland. 
   Bronn [1] ar agóid bhunúsach inchreidte in aghaidh fhéinriail 

Gorkhaland. [8]

  (ii) Ar na héifeachtaí geilleagracha a éiríonn as coimhlint eitneach 
luaitear san áis tá caillteanas ioncaim ó tháirgeadh tae agus ón 
turasóireacht.  Easpórtáiltear breis is 70% den tae a tháirgtear sa 
réigiún.  Tá na mílte turasóir i ndiaidh gearradh siar ar a gcuairt 
ar an réigiún seo nó í a chur ar ceal ar fad.

   Ar na héifeachtaí sóisialta a luaitear san Áis tá caillteanas 
beatha le linn tréimhsí éagsúla coimhlinte agus cur isteach ar an 
ghnáthshaol mar gheall ar easumhlaíocht shibhialta, stailceanna 
agus stailceanna ocrais.  Ní mór dóibh ábhar breise a thabhairt 
isteach mar chuidiú lena bplé.   

   Mura n-úsáideann an t-iarrthóir a n-ábhar féin, bronn Leibhéal 
1 ar a mhéad.  Mura n-úsáidtear an áis, bronn Leibhéal 1 ar a 
mhéad.  Má fhágann an freagra ceachtar acu éifeachtaí sóisialta 
nó éifeachtaí geilleagracha ar lár, bronn ó Leibhéal 2 ar a mhéad.  
I gcás earráidí iolracha mar a liostaítear thuas, bronn Leibhéal 1 
ar a mhéad.

   Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.
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   Leibhéal 3 ([7]–[9])
   Is freagra an-chuimsitheach é seo a léiríonn sárthuiscint ar na 

héifeachtaí geilleagracha agus sóisialta a éiríonn as coimhlint 
eitneach.  Tá an plé bunaithe ar mhionúsáid na háise agus tá an 
t-ábhar breise fite isteach go maith sa fhreagra.

   Leibhéal 2 ([4]–[6])
   Ag an leibhéal seo beidh freagraí sásúil go leor ach beagáinín ar 

easpa doimhneachta agus sonraí.

   Leibhéal 1 ([1]–[3])
   Ag an leibhéal seo tá freagraí an-lochtach mar gheall ar 

mhíchruinneas nó ábhar neamhábhartha.   [9]

 (b) Sa tsonraíocht liostaítear ionghabháil, coilíniú agus imirce 
idirnáisiúnta mar phróisis atá taobh thiar den ilchineálacht eitneach.  
Ar ndóigh, beidh sonraí a bhfreagra ag brath ar an chás-staidéar 
a roghnaigh siad.  Mar sin féin, ní mór dóibh cur síos fónta a 
thabhairt ar an ilchineálacht eitneach sa tír a roghnaigh siad agus 
ansin luacháil a dhéanamh ar an ról a bhí ag na próisis seo leis an 
ilchineálacht eitneach seo a chruthú sula ndéanann siad cinneadh ar 
an ráiteas.  Ní mór dóibh tabhairt faoi gach ceann de na trí phróiseas 
a luaitear sa tsonraíocht fiú mura raibh baint ag ceann amháin de na 
próisis sa chomhdhéanamh eitneach ina gcás-staidéar.  

  Mura bhfuil cás-staidéar ar bith ann, agus gan ach plé ar na próisis, 
ansin bronntar as Leibhéal 1 ar a mhéad.  Má tá an freagra ag an 
scála chontráilte, bronntar Leibhéal 1.  Má fhágtar próiseas amháin 
ar lár ar fad, bronntar as Leibhéal 2 ar a mhéad.  Mura bhfuil ráiteas 
soiléir ar an méid a aontaíonn siad leis an ráiteas, bronntar as 
Leibhéal 2 ar a mhéad.  I gcás earráidí iolracha mar a liostaítear 
thuas, cloítear le Leibhéal 1.  

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Cuirtear síos go soiléir ar phatrún na hilchineálachta eitní le fíricí 

agus figiúirí a bhaineann go sonrach le cás-staidéar.  Léirítear tuiscint 
mhaith.  Tuigtear na próisis agus tá doimhneacht agus sonraí sa 
fhreagra agus is léir a mhéad agus a aontaíonn siad leis an ráiteas.  
Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Seachas na cásanna thuasluaite, tá níos lú sonraí agus 

doimhneachta síos fríd nó ní dhéantar na próisis/an plé a láimhseáil 
chomh mionsonraithe céanna leis an leibhéal roimhe seo.  Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa maith. 

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Seachas an cás a gcuirtear síos thuas air, tá an freagra ar easpa 

sonraí agus doimhneachta i ngach gné nó is féidir go dtugtar eolas 
mícheart. Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach.  [18] 35
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Rogha D: Turasóireacht

7 (a) (i)

      © Copyright of Colourpoint Educational 2015

   Ceadaigh [4] mharc as an léaráid a tharraingt mar seo a leanas.

   Bronn [1] as an dá ais a lipéadú mar is ceart. 
   Bronn [3] as gach céim a aithint agus a lipéadú mar is ceart. 
   Bronn [2] as ceithre chéim ar a laghad a aithint agus a lipéadú   
   mar is ceart. 
   Bronn [1] as níos lú ná ceithre chéim a aithint agus a lipéadú mar   
   is ceart

   Leithdháiltear na [4] mharc atá fágtha ar an dóigh a gcuireann 
siad an tsamhail i bhfeidhm ar cheantair feadh an imeallbhoird 
Mheánmhuirí.  Taispeánann an tsamhail na hathruithe a thagann 
ar réigiún/ionad saoire le himeacht ama.  Ag an tús, bíonn an-tóir 
ar an ionad trí na céimeanna iniúchta agus páirteachais agus 
tagann ardú ar líon na dturasóirí.  Ansin tagann an-fhorbairt 
ar an ionad le níos mó agus níos mó áiseanna do thionscal 
na turasóireachta agus faoi Chéim 4 tá an turasóireacht mar 
dhlúthchuid den gheilleagar áitiúil.  Sa deireadh, tá an t-ionad 
thíos leis mar gheall ar rófhorbairt nó sáithiú.  Mar gheall ar 
sháithiú bíonn meath ann agus ní bhíonn oiread daoine ag 
tarraingt air nó tugann an ceantar faoi phróiseas athbheochana.  
Is dóiche ná a mhalairt gur sa chéim sáithithe atá imeallbhord 
Meánmhuirí na hEorpa cé go bhfuil codanna de i ndiaidh bogadh 
ar aghaidh go dtí an chéim athbheochana.  

   Ní mór dóibh cur síos ar an dóigh ar bhog na ceantair seo fríd 
na céimeanna roimhe sin agus ar an dóigh a léiríonn an tsamhail 
seo athrú le himeacht ama.
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   Bronn ([3]–[4]) ar chur síos mionsonraithe ar an dóigh ar féidir 
Samhail Butler a chur i bhfeidhm ar fhorbairtí turasóireachta i 
réigiúin amhail imeallbhord Meánmhuirí na hEorpa.  Tá gach 
céim den tsamhail clúdaithe.

   Bronn ([1]–[2]) ar chur síos bunúsach ar an dóigh ar féidir 
Samhail Butler a chur i bhfeidhm ar fhorbairtí turasóireachta.  Is 
féidir gur beag tagairt a dhéantar do réigiúin ar leith.  Is féidir go 
bhfágtar cuid de chéimeanna Shamhail Butler ar lár.

   (2 x [4])  [8]

  (ii) Sa tsonraíocht liostaítear truailliú, plódú, láithreacha meala, 
iomaíocht le haghaidh áiseanna agus inbhuanaitheacht shóisialta 
mar dhúshláin a d’éireodh as an ollturasóireacht.  Ní mór 
d’iarrthóirí plé a dhéanamh ar dhá cheann ar bith acu seo agus 
an áis, mar aon lena n-ábhar breise féin, in úsáid.

   Pléann Áis 7 le cuid mhór dúshlán a bhaineann le 
hollturasóireacht lena n-áirítear:
• plódú agus é geallta go mbeidh an líon turasóirí, atá ag dul 

i méad, cothrom le daonra SAM faoi 2020, agus rófhorbairt 
feadh an imeallbhoird ina bhfuil gach giota talaimh atá ar fáil 
á úsáid le haghaidh turasóireachta;  

• truailliú mar gheall ar na fadhbanna a bhaineann le diúscairt 
dramhaíola agus amharcthruailliú mar gheall ar ‘chóstaí 
coincréite’; 

• iomaíocht le haghaidh áiseanna mar gheall ar an ró-éileamh 
ar sholáthair fhionnuisce le haghaidh úsáid phearsanta agus 
galfchúrsaí; agus 

• bithéagsúlacht á cailleadh mar gheall ar uirbiú atá bainteach 
le turasóireacht, (glactar leis an dúshlán sin chomh maith).

   Mura n-úsáidtear an áis, bronntar as Leibhéal 1.  Mura bpléitear 
ach dúshlán amháin ón áis, bronntar as Leibhéal 2.  Mura 
n-úsáidtear aon ábhar breise, bronntar as Leibhéal 1.

   Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

   Leibhéal 3 ([7]–[9])
   Plé mionsonraithe ar dhá dhúshlán a d’fhéadfadh a bheith ann 

mar gheall ar fhorbairtí turasóireachta.  Freagra cuimsitheach ina 
mbaintear úsáid mhaith as na háiseanna agus ina bhfuil ábhar 
breise fónta.

   Leibhéal 2 ([4]–[6])
   Seachas an cás a gcuirtear síos air thuas, beidh fós ábhar maith 

i bhfreagra ag an leibhéal seo, ach ní bheidh sé chomh domhain 
ná chomh mionsonraithe leis an leibhéal thuas.  Is féidir gur plé 
róshimplí ar dhúshlán amháin a bheidh ann go díreach nó nach 
bhfuil an áiseanna in úsáid chomh leitheadach céanna.
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   Leibhéal 1 ([1]–[3])
   Seachas na cásanna a gcuirtear síos orthu thuas, beidh freagraí 

ag an leibhéal seo an-lag ar fad i dtaca le sonraí, doimhneacht 
agus cruinneas de. [9]

 (b) Beidh iarrthóirí i ndiaidh staidéar a dhéanamh ar na héifeachtaí 
dearfacha agus diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann mar gheall 
ar ollturasóireacht agus beidh cás-staidéar ar bhainistíocht 
turasóireachta acu.  Is féidir gur Mallarca a bheidh in úsáid ag cuid 
mhaith acu agus beidh cuid de na fadhbanna céanna ann a luaitear 
in Áis 7.  Ach tá gá le i bhfad níos mó fócais ná mar atá léirithe ansin.  
Is gá trí rud a dhéanamh anseo:

• eolas mionsonraithe a chur i láthair ar na hiarmhairtí sóisialta 
agus timpeallachta diúltacha ina gcás-staidéar roghnaithe; 

• cur síos ar na straitéisí a cuireadh i bhfeidhm le maolú ar na 
hiarmhairtí diúltacha; agus 

• rath na straitéisí seo a luacháil.

  Má tá ceachtar acu iarmhairtí sóisialta nó timpeallachta ar lár 
bronntar Leibhéal 2 ar a mhéad. Mura ndéantar luacháil ar na 
straitéisí, bronntar Leibhéal 2 ar a mhéad.  Mura bhfuil an freagra 
fócasaithe ar éifeachtaí diúltacha na hollturasóireachta a bhainistiú, 
cloítear le Leibhéal 1. Mura bhfuil cás-staidéar ann, nó má tá sé ag 
an scála chontráilte, cloítear le Leibhéal 1.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18])
  Ag an leibhéal seo tá freagra cothromaithe tugtha ag an iarrthóir.  

Tugtar go hinniúil faoi gach ceann de na trí riachtanas a luaitear 
thuas.  Tá mioneolas ag an iarrthóir ar an chás-staidéar maidir leis na 
hiarmhairtí diúltacha mar aon leis na straitéisí a úsáideadh le maolú 
orthu.  Tá luacháil cothrom déanta ar na straitéisí bainistíochta.  Tá 
an freagra scríofa go maith agus téarmaíocht thíreolaíoch chuí in 
úsáid.  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Seachas na cásanna a gcuirtear síos orthu thuas, tugann freagra 

ag an leibhéal seo go fóill faoi gach gné den cheist ach tá an 
leibhéal doimhneachta agus na sonraí níos lú ná mar atá thuas.  
Is féidir go mbeidh luacháil níos laige nó is féidir go mbeidh 
easpa cothromaíochta idir éifeachtaí sóisialta agus éifeachtaí 
timpeallachta.  Mar sin féin, léirítear go leor tuisceana go fóill agus 
is é an príomhdhifear idir freagra Leibhéal 2 agus freagra Leibhéal 
3 ná an doimhneacht agus na sonraí a úsáidtear.  Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Seachas na cásanna a gcuirtear síos orthu thuas, tá freagra ag 

an leibhéal seo an-lochtach ar fad mar gheall ar easpa cruinnis, 
doimhneachta agus/nó sonraí.  Níl máistreacht ag an iarrthóir ar an 
topaic.  Tá an freagra gairid, agus ní léirítear ach beagán tuisceana 
nó eolais.  Tá caighdeán na cumarsáide bunúsach. [18] 35
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8 (a) (i) Cur síos ar threochtaí:  ó na 1960í anall tá méadú mear tagtha 
ar líon na dturasóirí idirnáisiúnta isteach.  In 1970 bhí 200 milliún 
turasóir fud fad an domhain agus in 2010 bhí 940 milliún.  Táthar 
á thuar gur 1.4 billiún a bheidh ann in 2020 agus 1.8 billiún in 
2030. 

   Go dtí 2010, ba san Eoraip a bhí an líon is airde turasóirí agus 
an ráta fáis is gaiste.  Ó shin, tá an ráta fáis i ndiaidh socrú síos 
agus anois is i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise atá an ráta 
fáis is gaiste.  In 2010 bhí 200 milliún turasóir i réigiún an Aigéin 
Chiúin agus na hÁise.  Táthar á thuar go mbeidh chóir a bheith a 
thrí oiread (530 milliún) ann faoi 2030. 

   Bronn [3]–[4] mharc ar chur síos mionsonraithe ina bhfuil dátaí 
agus figiúirí mar thacaíocht.

   Bronn [1]–[2] ar chur síos scríofa bailí ar bheagán tagartha nó 
gan aon tagairt do dhátaí nó figiúirí. 

   Fáthanna:  Sa tsonraíocht liostaítear ardú ar ioncam 
indiúscartha, forbairtí i gcúrsaí iompair, saoirí láneagraithe agus 
rochtain ar idirlíon.  Ní mór don iarrthóir dhá cheann ar bith acu 
seo a roghnú agus plé a dhéanamh ar an dóigh ar chuir siad, 
b’fhéidir, leis na treochtaí a thaispeántar in Áis 8A.

   Níltear ag súil le freagraí fada; m.sh. ardú ar ioncam 
indiúscartha – agus tuilleadh airgid le caitheamh ag daoine, tá 
níos mó acu ábalta dul ar shaoirí idirnáisiúnta.  Ba í, agus is í fós, 
an Eoraip an réigiún is saibhre a thaispeántar agus is ann, dá 
bharr, atá an líon is airde turasóirí.  Ní thugann an áis aon eolas 
ar fhoinse na dturasóirí ach is dócha gur ón Eoraip a thiocfaidh 
cuid den fhás i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise.  Is le 
déanaí a tháinig réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise i réim 
mar réigiún saibhir agus d’fhéadfadh seo a bheith taobh thiar den 
bhorradh faoin turasóireacht ansin.

   Bronn [2] ar mhíniú mionsonraithe.
   Bronn [1] ar mhíniú bailí ar easpa sonraí
   (2 x [2]) [8]

  (ii) In Áis 8B taispeántar roinnt fíricí agus figiúirí maidir le tábhacht 
dhomhanda na turasóireachta.  D’fhéadfadh seo iarrthóirí a 
spreagadh le plé a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:
• jabchruthúchán (1 as 11 jab ag éirí go díreach nó go 

hindíreach as an turasóireacht); 
• méadú maoine (9% den OTI (GDP) dhomhanda) a d’fhéadfaí 

a úsáid le forbairt gheilleagrach a mhaoiniú;
• trádáil dhomhanda: gineann an turasóireacht SA$1.4 trilliún 

in easpórtálacha atá coibhéiseach le 6% d’easpórtálacha an 
domhain; agus

• ar bhonn sóisialta, tá chóir a bheith trian de na seirbhísí ar 
fad bainteach leis an turasóireach. 
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   Ní mór dóibh a n-ábhar féin a úsáid sa cheist seo.  Is féidir gur 
ceachtar acu samplaí nó buntáistí sóisialta agus geilleagracha 
eile a bheidh ann.

   Mura mbaintear úsáid as an áis, bronntar as Leibhéal 1; Mura 
bpléitear ach buntáiste amháin (sóisialta nó geilleagrach), 
bronntar as Leibhéál 2 ar a mhéad; Mura n-úsáidtear aon ábhar 
breise, bronntar as Leibhéal 1.

   Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

   Leibhéal 3 ([7]–[9])
   Freagra an-mhaith a léiríonn an-tuiscint ar na buntáistí sóisialta 

agus geilleagracha is féidir leis an turasóireacht a thabhairt 
isteach chuig réigiún.  Tá an plé bunaithe ar mhionúsáid na háise 
agus tá an t-ábhar breise fite isteach go maith sa fhreagra.  

   Leibhéal 2 ([4]–[6])
   Tá freagraí ag an leibhéal seo go fóill sásúil ach beagáinín ar 

easpa doimhneachta agus sonraí.

   Leibhéal 1 ([1]–[3])
   Tá freagraí ag an leibhéal seo an-lochtach mar gheall ar 

mhíchruinnis nó ábhar neamhábhartha. [9]

 (b) Ní mór d’iarrthóirí tabhairt faoi na fadhbanna a bhaineann le 
héiceathurasóireacht a rialú.  Is téama í éiceathurasóireacht a 
úsáidtear go forleathan le cur síos a dhéanamh ar fhoirmeacha 
éagsúla/glasa na turasóireachta comhshaoil.  De réir 
phríomhphrionsabail na héiceathurasóireachta a leagtar síos ag 
Cumann na hÉiceathurasóireachta Idirnáisiúnta ní mór d’fhorbairtí 
den chineál seo riachtanais an phobail áitiúil, na timpeallachta agus 
na n-éiceachóras a chur san áireamh.  Ainneoin go bhfuil samplaí go 
leor d’fhorbairtí a chloíonn leis na prionsabail sin, tá go leor eile nach 
gcloíonn.

  Ní leagtar síos aon líon sonrach fadhbanna atá le plé ach is gá níos 
mó ná ceann amháin a phlé:
• Is deacair rialúchán éifeachtach a bhunú thar theorainneacha 

idirnáisiúnta agus braitheann sé ar chomhaontuithe le tionscnóirí 
turais agus le soláthróirí turasóireachta eile. 

• Tá raon na gceann scríbe éiceathurasóireachta chomh 
hilchineálach sin nach bhfuil aon bheart amháin a bhaineann le 
gach ceann acu. 

• Is deacair i gcónaí teacht ar chomhréiteach idir sochar 
geilleagrach gearrthéarmach agus forbairt inbhuanaithe 
fhadtéarmach.  

• Go nuige seo níl aon mhodh rialúcháin amháin ann ach cuireadh 
i bhfeidhm straitéisí go leor.  Is deacair inchomparáideacht 
tharstu seo uile a bhaint amach. 

• Is deacair chomh maith a chinntiú go gcloítear leis na treoirlínte.
  Ní liosta iomlán é seo agus glacfar le samplaí inchreidte eile.
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  Ní mór d’iarrthóirí measúnú a dhéanamh ar an rath a bhí ar dhá 
cheann ar bith de na bearta liostaithe.

  Forógra Québéc:  In 2002 tionóladh comhdháil idirnáisiúnta in 
Québéc.  Tháinig os cionn 1000 rannpháirtí as 132 tír i gceann 
a chéile le plé a dhéanamh ar na saincheisteanna a bhaineann 
le héiceathurasóireacht a rialú.  Leag siad amach sraith 
treoirlínte a bheadh le comhlíonadh ag cách a bhfuil baint acu le 
héiceathurasóireacht.  Dearadh treoirlínte do rialtais réigiúnacha 
agus náisiúnta, forbróirí príobháideacha, tionscnóirí turais agus 
daoine áitiúla.  Bhíothas le hinbhuanaitheacht a dhéanamh mar 
dhlúthchuid de gach gné d’fhorbairt.  Moladh dóibh siúd uilig a bhfuil 
baint acu le héiceathurasóireacht féinrialúchán a chur i bhfeidhm trí 
mheasúnachtaí tionchair timpeallachta a úsáid.  

  Bhí forais neamhspleácha le córas éiceatheastas a fhorbairt 
a bhronnfaí ar na tionscadail siúd a chomhlíonfadh na critéir 
riachtanacha.

  An Chomhdháil um Éiceathurasóireacht Dhomhanda, 2007 
CED07 (GEC07):  In 2007, tháinig an Cumann Éiceathurasóireachta 
Idirnáisiúnta agus páirtithe leasmhara eile i gceann a chéile le 
measúnú a dhéanamh ar éifeacht Fhorógra Québéc.  Aontaíodh, 
cé gur baineadh cuid mhór amach i dtaca le laghdú ar an 
bhochtaineacht i réigiúin éiceathurasóireachta áirithe, go fóill féin 
bhí neart fadhbanna fós le réiteach.  Thar aon ní eile, léiríodh imní 
maidir le ráta fáis earnáil na héiceathurasóireachta agus an líon 
méadaitheach de thimpeallachtaí leochaileacha a measadh a bheith i 
mbaol mar gheall ar chleachtais neamh-inbhuanaithe.  Cuireadh imní 
in iúl chomh maith maidir leis an bhagairt do chultúir dhúchasacha ó 
thionchair seachtracha.  Foilsíodh tacar eile treoirlínte le moltaí faoi 
na saincheisteanna seo.

  Scéim Green Globe:  Seo scéim atá bunaithe i Meiriceá, ina bhfuil 
líon critéar nach mór do thionscnóir turais a shásamh sula mbronntar 
lógó Scéim Green Globe orthu.  Is é atá i gceist le deimhniú Green 
Globe ná measúnú struchtúrtha ar inbhuanaitheacht ghnólachtaí 
taistil agus turasóireachta agus a gcomhpháirtithe slabhra soláthair.    
I measc na ngnólachtaí tá longa cúrsála, bialanna, galfchúrsaí, 
óstáin agus tionscal na turasóireachta amhail tionscnóirí turais.  Sa 
Chaighdeán Green Globe tá 44 croí-chritéir éigeantach atá á dtacú 
ag breis agus 39 táscaire géilliúlachta.  Athraíonn na táscairí de réir 
an chineáil deimhniúcháin, an cheantair thíreolaíoch chomh maith 
le tosca áitiúla.  Tá an Caighdeán Green Globe bunaithe ar roinnt 
caighdeán agus comhaontuithe idirnáisiúnta lena n-áirítear na Critéir 
Turasóireachta Inbhuanaithe Dhomhanda.  Déantar measúnú ar 
eagraíochtaí atá ag iarraidh deimhniúcháin i leith raon critéar lena 
n-áirítear:
• Bainistíocht Inbhuanaithe: m.sh. traenáil fostaithe;
• Sóisialta/Geilleagrach: m.sh. Cóir-Thrádáil agus tacaíocht 

d’fhiontraithe áitiúla;  
• Oidhreacht Chultúrtha: m.sh. suíomhanna a chosaint agus cultúr 

a ionchorprú; agus 
• Timpeallacht: m.sh. ídiú uisce/fuinnimh agus truailliú a laghdú.
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  Láithreáin Oidhreachta Dhomhanda EOECNA (UNESCO):  Má 
shásaíonn ceantar critéir na NA i dtaca le caomhantas/cosaint de 
cuirtear srianta orthu maidir leis an chineál forbartha a cheadaítear.    
Is é misean Oidhreacht Dhomhanda EOECNA (UNESCO):
• tíortha a spreagadh le clárú leis an Choinbhinsiún Oidhreachta 

Dhomhanda lena chinntiú go ndéanfar a n-oidhreacht nádúrtha 
agus chultúrtha a chosaint;

• pleananna bainistíochta agus córais thuairiscithe a fhorbairt ar 
staid chaomhantas Láithreáin Oidhreachta Dhomhanda; 

• cabhair éigeandála a sholáthar do Láithreáin Oidhreachta 
Dhomhanda atá i ngarphriacal;

• an pobal áitiúil a spreagadh le bheith rannpháirteach lena 
n-oidhreacht cultúrtha agus nádúrtha a chaomhnú; 

• tíortha a spreagadh le láithreáin a ainmniú le bheith mar chuid de 
Láithreáin Oidhreachta Dhomhanda EOECNA (UNESCO) 

• gníomhaíochtaí ardaithe feasachta poiblí a spreagadh; agus 
• comhoibriú idirnáisiúnta a spreagadh.

  I dtaca le measúnú de, i bhForogra Québéc agus CEDO7 (GECO7) 
leagadh amach tagarmharcanna agus treoir a comhaontaíodh go 
hidirnáisiúnta dóibh siúd atá bainteach le héiceathurasóireacht.   Tá 
eicealipéidí agus éiceatheastais ar fáil do na tionscnóirí turais siúd 
a chloíonn le prionsabail na héiceathurasóireachta.  Tá forbairtí 
mar seo i ndiaidh dul chun sochair do phobail dhúchasacha.  Ach, 
níl iontu seo ach moltaí agus braitheann siad den chuid is mó ar 
fhéinrialúchán.  Tá samplaí go leor ina mbaintear an úsáid chontráilte 
as an téarma éiceathurasóireacht – snas glas, srl.  Cureann an 
Scéim Green Globe eolas ar fáil láithreach do chustaiméirí maidir le 
hinbuanaitheacht.

  IDe ghnáth éiríonn le Láithreáin Oidhreachta Dhomhanda EOECNA 
(UNESCO) a gcuid aidhmeanna a bhaint amach. 

  Mura ndéantar plé ar dhúshláin, cloítear le Leibhéal 1.  Mura 
ndéantar plé ar bhearta, cloítear le Leibhéal 1.  

  Mura bpléitear ach aon bheart amháin, bronn as Leibhéal 2 ar a 
mhéad. 

  Mura ndéanann an t-iarrthóir measúnú ar na bearta, bronn as 
Leibhéal 2 ar a mhéad.

  I gcás earráidí iolracha mar a liostaítear thuas, cloítear le Leibhéal 1.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([13]–[18]) 
  Déantar plé mionsonraithe ar na dúshláin a bhaineann le rialúchán 

éiceathurasóireachta éifeachtach a bhunú.  Déantar plé agus 
measúnú ar an dá bheart.  Tá an freagra curtha i dtoll a chéile 
go maith agus tá téarmaíocht thíreolaíoch chuí in úsáid ann.  Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([7]–[12])
  Seachas an cás a gcuirtear síos air thuas, ag an leibhéal seo tá 

ábhar fónta sa fhreagra atá ábhartha don cheist ach tá laigí ann.  Is 
féidir nach ndéantar plé chomh mion céanna ar na dúshláin, go bhfuil 
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an measúnú níos laige ná freagra Leibhéal 3, is féidir go mbeidh 
éagothroime idir an dá phróiseas, nó go bhfuil níos lú doimhneachta 
agus sonraí ann síos tríd.  Tá struchtúr maith leis an fhreagra agus 
tá úsáid réasúnta á baint as téarmaíocht thíreolaíoch chuí.  Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[6])
  Tá an freagra ar easpa sonraí agus doimhneachta ar gach gné nó is 

féidir go mbeidh eolas mícheart ann.  Tá caighdeán na cumarsáide 
scríofa bunúsach. [18]

Iomlán 70
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Cur Síos Ginearálta ar Chritéir Mharcála

Eolas agus 
Tuiscint

Scileanna Caighdeán na 
Cumarsáide Scríofa

Leibhhéal

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas fairsing  beacht 
agus tuiscint shoiléir ar 
na coincheapa/idéanna 
a bhaineann leis an 
cheist.  Tugtar iomlán 
nó bunús an eolais agus 
na tuisceana a mbeifí 
ag súil leo.

Léireoidh an t-iarrthóir 
ábaltacht ardleibhéil tríd 
anailís agus léirmhíniú 
géarchúiseach ar an 
ábhar acmhainní.  
Beidh an freagra iomlán 
saor, nó chóir a bheith 
iomlán saor, ó aon 
bhearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí.  Baintear 
gach a bhfuil suntasach 
as an ábhar acmhainní.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa an-ard.   
Cuirfidh an t-iarrthóir in iúl  
ábhar casta ag baint úsáid  
as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
ábhar sna freagraí ábhartha 
agus eagraithe go soiléir.  
Beidh saintéarmaíocht 
in úsáid agus beidh sé 
scríofa go hinléite.  Beidh 
an freagra iomlán saor, 
nó chóir a bheith iomlán 
saor, ó aon earráidí 
litrithe, poncaíochta agus 
gramadaí.

3

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint atá 
idir a bheith cruinn agus 
maith ar chuid mhór de 
na coincheapa/idéanna 
ábhartha.  Tugtar cuid 
mhaith de chorp an 
eolais a mbeifí ag súil 
leis.

Léireoidh an t-iarrthóir 
go bhfuil sé ábalta 
anailís agus léirmhíniú 
a dhéanamh ar an 
ábhar acmhainní ach 
is féidir go mbeidh 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa maith.  
Cuirfidh an t-iarrthóir 
idéanna in iúl ag baint 
úsáid as foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta.  Beidh 
an t-ábhar sa fhreagra 
ábhartha ach is féidir go 
rachaidh argóintí ar strae 
ón phríomhphointe.  Beidh 
roinnt saintéarmaí in úsáid 
agus is féidir go mbeidh 
earráidí litrithe, poncaíochta 
agus gramadaí ann anois 
agus arís.  Tá sé measartha 
inléite.

2

Léireoidh an t-iarrthóir 
eolas agus tuiscint 
chruinn éigin ach beidh 
earráidí agus bearnaí 
suntasacha ann chomh 
maith.  Is féidir gur beag 
baint atá ag an eolas 
leis an cheist.

Is ar éigean a bheidh 
an t-iarrthóir ábalta 
anailís ná léirmhíniú a 
dhéanamh ar an ábhar 
acmhainní agus is 
féidir go mbeidh go leor 
bearnaí, earráidí nó 
míthuiscintí le feiceáil 
go soiléir.

Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa 
bunúsach.  Beidh foirm 
agus stíl scríbhneoireachta 
an iarrthóra bacach.  
Idéanna measartha simplí 
amháin a láimhseáltar go 
sásúil.  Is féidir go mbeidh 
amhras faoi ábharthacht 
an ábhair.  Beidh earráidí 
suntasacha litrithe, 
poncaíochta agus gramadaí 
ann.  Is féidir go mbeidh an 
scríbhneoireacht doléite in 
áiteanna.
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Intreoir:  Roinnt treoirphrionsabal

Is é atá i gceist leis na hidéanna sa rannán ‘Treoir ar Ábhar’ ná linte smaointeoireachta a 
bheadh ag iarrthóirí, b’fhéidir, ina bhfreagra.  Ná breathnaítear orthu mar an freagra deifnídeach, 
cé go mbeifí ag súil leis go bhfeicfí na pointí a luaitear anseo thíos, go páirteach féin, i mbunús 
na bhfreagraí. 

Agus marcanna á mbronnadh caitear go fabhrach le freagraí:
(a) a sheachnaíonn líon míchuí sleachta a bhaintear verbatim ón Leabhrán Áiseanna agus ina 

bhfuil stíl chomhleanúnach;
(b)  a úsáideann raon iomlán an ábhair acmhainní atá oiriúnach don tasc – go háirithe i 

gcásanna ina bhfuil sé curtha ar fáil i bhformáidí neamhliteartha amhail léarscáileanna 
priontáilte agus grianghraif;

(c)  a úsáideann eolas agus coincheapa nach luaitear go sonrach san ábhar acmhainní, ach a 
thugann léargas agus atá ábhartha araon don tasc;

(d) a bhaineann lántairbhe as deiseanna a chuirtear i láthair san ábhar acmhainní;
(e) a thuigeann go bhféadfadh “claontacht” a bheith in ábhar acmhainní a chuireann tuairimí ar 

leith in iúl;
(f)  a sheachnaíonn athrá míchuí den ábhar freagraí chéanna i rannáin éagsúla nó, sa chás 

nach féidir athrá a sheachaint, a chuireann friotal úr air
(g) a úsáideann sonraí ar leith le tacú le pointí, m.sh. a thugann eolas staitistiúil nuair a 

chuirtear ar fáil é seachas a bheith ag déanamh ráitis dhoiléire nuair atá na sonraí ar fáil 
gan stró.
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Treoir ar Ábhar

A Intreoir

 Pléigh an gá atá lena leithéid d’fhorbairt agus cuir síos go hachomair 
ar an Tionscadal.

 Láimhseálann Canáil Phanama 5% de thrádáil an domhain, figiúr an-ard 
do thír chomh bheag léi.  Gach bliain taistealaíonn chóir a bheith 12,000 
long feadh chanáil Phanama agus níos mó ná 200m tonna lastais san 
iomlán á iompar acu.    Tá an borradh geilleagrach sa tSín go mór chun 
tosaigh sa gheilleagar dhomhanda.  Nascann Canáil Phanama ceantair 
tháirgthe na Síne leis an éileamh ollmhór i gcósta thoir SAM.  Is mar 
gheall ar Chanáil Phanama a bheith ag iompar na long coimeádán fána 
lán de na cineálacha seo earraí atá an borradh geilleagrach ag dul ar 
aghaidh sa dá chuid ollmhóra seo de gheilleagar an domhain.   Aithníonn 
Ambasadóir na SA i bPanama an méid sin nuair a deir sé go díreach 
“tá seo tábhachtach do gheilleagar na SA”.  Ainneoin go bhfuil Canáil 
Phanama ag an chuid is caoile den chuing idir Meiriceá Thuaidh agus 
Theas, tá tíortha eile ag iarraidh a gcuid féin a fháil den den trádáil 
luachmhar atá ag dul idir an tAigéan Ciúin agus an tAigéan Atlantach.  Tá 
Nicearagua i ndiaidh an scéal a fhiosrú maidir le canáil iomaíoch a thógáil 
trí Loch Nicearagua, agus tá dhá thír eile, an Cholóim agus Meicsiceo, i 
ndiaidh naisc ar talamh idir an tAigéan Ciúin agus an tAigéan Atlantach a 
scrúdú.

 Le coinneáil chun tosaigh ar an iomaíocht seo, ullmhaíodh scéim a 
chuirfeadh le méid agus le líon na long a bheadh in ann Canáil Phanama 
a úsáid.  Rachaidh seo i ngleic leis an  phlódú atá ann faoi láthair ag dhá 
cheann na canála agus beidh longa níos mó (Post-Panamax) in ann an 
chanáil a úsáid.  De réir an phlean seo, déanfar cainéil loingseoireachta 
a leathnú, na bealaí isteach chuig an chanáil ó na haigéin a dhoimhniú, 
leibhéal Loch Gatún a ardú agus déanfar dhá loc nua le gur gaiste agus 
gur fusa a bheidh longa níos mó in ann bogadh amach agus isteach an 
chanáil.  Is iad na longa Panamax na longa is mó atá in ann an chanáil a 
úsáid faoi láthair.  Ní thig leo ach 5,000 coimeádán a choinneáil.  12,000 
coimeádán a bheidh á n-iompar ag na longa níos mó a bheidh in ann an 
chanáil a úsáid, rud a chuirfidh leis an trádáil dhomhanda a bheidh ag dul 
ar aghaidh tríd an chanáil.

 [5] ar a mhéad mura bhfuil ann ach “riachtanais dhomhanda” nó “cur 
síos”. 

 Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

 Leibhéal 3 ([8]–[10])
 Cuireann an t-iarrthóir síos go soiléir ar an fhorbairt atá molta agus 

aithníonn go héifeachtach na riachtanais atá lena leithéid d’fhorbairt 
i gcomhthéacs domhanda.  Tá an dá ghné ann agus is riachtanais 
dhomhanda ó thús deireadh iad na riachtanais a phléitear.  Tá caighdeán 
na cumarsáide scríofa ar fheabhas.
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 Leibhéal 2 ([4]–[7])
 Níl oiread pointí soiléire agus cearta déanta ag an iarrthóir.  Is beag 

forbairt a dhéantar ar phointe ar bith, má dhéantar aon fhorbairt, ach is 
pointí bailí iad na cinn a dhéantar.  Is féidir go mbeidh éagothroime idir 
an plé ar an ghá agus an cur síos ar an tionscadal. Tá caighdeán na 
cumarsáide scríofa maith.

 Leibhéal 1 ([1]–[3])
 Is beag ábhar a chuireann an t-iarrthóir i láthair agus ní bhaineann cuid 

mhaith de leis an ghá atá leis an fhorbairt ná leis an chur síos air. Is 
féidir go mbeidh cuid de na pointí a dhéantar ar easpa bailíochta.  Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [10]

B An iarmhairt dhóchúil maidir le:

 (i) Geilleagar Phanama

  Na buntáistí geilleagracha do Phanama as an fhorbairt atá molta 
agus na frithargóintí

  Iad siúd atá ar son na scéime seo, maíonn siad go bhfuil an chanáil 
barrthábhachtach do leas geilleagrach Phanama.  Tá ceann Údarás 
Chanáil Phanama (ACP) i ndiaidh a mhaíomh, sna chéad sé bliana 
ó thug SAM an chanáil do Phanama, gur shaothraigh sí níos mó 
do Phanama ná mar a thug SAM do Phanama in 80 bliain.  Tá an 
chanáil de dhíth ar Phanama le hioncam a ghiniúint agus is ionann 
agus 8% de OTI (GNP) Phanama an t-ioncam ón chanáil.  In 2012, 
ghin an chanáil SA$2.4 billiún.

  Má úsáidtear longa níos mó le haghaidh trádála, is cinnte go 
leanfaidh longa coimeádán Post-Panamax de bheith níos tábhachtaí i 
gcúrsaí trádála an domhain.  Faoi 2011 bhí breis agus trian de longa 
coimeádán an domhain nach raibh ábalta Canáil Phanama a úsáid, 
toisc go raibh siad rómhór.  B’éigean do na longa seo dul bealaí 
eile, m.sh. Canáil Shuais, atá mór go leor le riar orthu.  Is féidir go 
dtabharfar níos mó agus níos mó de na coimeádáin go dtí calafoirt ar 
chósta thiar SA agus go dtabharfar ansin ar tír iad go dtí na margaí 
móra in oirthear SAM.   Bealach amháin nó bealach eile, caillfidh 
Panama amach ar an ioncam a d’fhéadfaí a shaothrú ón trádáil seo.

  Cuirtear síos ar Chanáil Phanama mar “scrogall i ngeilleagar an 
domhain”, ina mbíonn longa ina scuainí amach ó bhealaí isteach an 
Atlantaigh agus an Aigéin Chiúin araon chuig an chanáil.  Tá seo 
neamhéifeachtúil agus beidh Panama thíos leis i dtaca leis an méid 
ioncaim a d’fhéadfadh siad a shaothrú.

  Beidh an chanáil mhéadaithe in ann riar ar longa coimeádán Post-
Panamax a mbíonn 12,000 coimeádán an ceann á n-iompar acu.  
Beidh costas de SA$5.25 billiún ar an obair seo, ach beidh dhá 
oiread long in ann an chanáil a úsáid agus seans go mbeidh dhá 
oiread brabúis ann dá bharr.  Mar gheall ar an obair fhairsingithe 
seo, rachaidh ioncam ón chanáil suas go dtí SA$6.23 billiún gach 
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bliain faoi 2025, agus gheobhaidh rialtas Phanama SA$4.19 billiún 
sa bhliain.  Beidh ardú de 3.5% gach bliain go ceann 20 bliain ar an 
méid a bhaileofar ó na dolaí a íocann longa.  Dá bhrí sin, is beag 
iasacht a bheidh de dhíth le híoc as an fhorbairt – níl ach thart ar 
SA$2.3 billiún i gceist dáiríre le híoc as na costais thógála agus íocfar 
sin ar ais taobh istigh d’ocht mbliana i ndiaidh don chanáil oscailt.  
Ina dhiaidh sin, brabús is ea gach a dtuillfear.  Má leanann an chanáil 
leis ag feidhmiú ar bonn iomaíoch agus brabúsach, is cinnte go 
mbeidh rath agus bláth ar gheilleagar Phanama amach anseo.

  Mar gheall ar an fhorbairt beidh cuid mhór post ar fáil i bPanama 
chomh maith.  Le linn tógála, beidh idir 35,000 agus 40,000 post nua 
ann agus rachaidh a mbunús seo chuig daoine as Panama.  Sula 
gcuirfear tús leis an tionscadal, cuirfidh ÚCP (ACP) agus rialtas 
Phanama araon traenáil ar fáil dóibh siúd a bhfuil sí de dhíth orthu.  
Ach, cruthófar tuilleadh post arís mar meastar go gcruthófar suas 
le 15% post breise i bPanama má leantar leis an fhorbairt.  Mar is 
mó an líon longa a théann fríd an chanáil, mar is mó a fhásfaidh 
geilleagar iomlán Phanama.    

  Tá dlúthbhaint ag an turasóireacht le Canáil Phanama agus déanann 
os cionn 200 long cúrsála idirthurais iomlána nó páirt-idirthurais 
gach bliain.  Meallann an dá ionad cuairteoirí, ag Loic Ghatún agus 
Miraflores, turasóirí ina sluaite gach bliain agus tá an-tóir ar an turas 
traenach feadh bhealach na canála chomh maith.  Gineann seo 
ioncam luachmhar don tír.  

  Ach is féidir a mhaíomh go bhfuil roinnt tosca geilleagracha ann 
nach bhfuil dearfach.  Maítear go mbeidh Panama báite i bhfiacha 
má leantar leis an fhorbairt.  Maítear chomh maith go ndéanfaí cuid 
den daonra a dhíláithriú, agus go mbeidh ar dhaoine bogadh isteach 
sa chathair, agus go ndéanfaí dochar don timpeallacht, agus go 
bhféadfadh éifeachtaí geilleagracha diúltacha tarlú dá mbarr seo 
beirt.  Tá imní ann nach rachadh aon ioncam breise chun sochair do 
bhochtáin i bPanama. 

  Tá an buntáistí geilleagracha a mhaítear a éireoidh as an fhorbairt 
seo bunaithe ar thuartha go mairfidh an borradh faoin trádáil 
dhomhanda agus sa gheilleagar dhomhanda.  Ach, tá amhras mór 
faoi sin.  Tá eacnamaí amháin i ndiaidh a mhaíomh go fiú go bhfuil 
na fortheilgin airgeadais bunaithe ar shonraí a ndearnadh cúbláil 
orthu.  Tá roinnt breathnóirí neamhspleácha den tuairim go gcosnóidh 
sé suas le SA$20 billiún, rud a chuirfidh le fiacha Phanama atá 
go holc cheana féin.  Tá baint ag comhlacht comhairleoireachta a 
thug meastacháin ar chostas na forbartha le tionscadal i mBostún a 
chosain trí oiread níos mó ná an méid a luadh ag an tús.  Maíonn an 
lucht cáinte go bhféadfadh seo tarlú i dtionscadal na Canála.  

  Tá an cás geilleagrach ag brath cuid mhaith ar an ioncam ón chanáil 
a bheith á úsáid leis an airgead a fuarthas ar iasacht a íoc ar ais.  
Ach, ní féidir a bheith cinnte go leanfaidh an trádáil dhomhanda 
ag fás ná go mbainfear úsáid i gcónaí as an chanáil lena dolaí 
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méadaithe.  Tá líon na long farraige a úsáideann an chanáil ag titim 
de réir a chéile ó 2011.  Bhí titim chomh maith ar líon na long cúrsála 
a úsáideann an chanáil idir 2012 agus 2013.  Is féidir go mbainfidh 
trádáil dhomhanda úsáid as bealaí eile, amhail an Bealach Siar 
ó Thuaidh atá saor ó oighear le gairid.  Má táthar ag brath air go 
mbainfear úsáid i gcónaí as an chanáil, tá ardriosca ag baint leis sin, 
go háirithe nuair nach tír shaibhir í Panama.    

  Tuairimíocht gan bhunús den chuid is mó atá sa mhéid a mhaítear 
maidir le tuilleadh fostaíochta do mhuintir Phanama.  An ÚCP (ACP) 
féin, admhaíonn siadsan go mbeidh níos lú ná 7,000 post ar fáil, fiú 
agus an obair thógála faoi lán seoil.

  Lena chois sin, níl fáil i bPanama í féin ar na scileanna uilig a bheidh 
de dhíth.  Dá bhrí sin, beidh deis ag daoine an-sciliúla as taobh 
amuigh de Phanama seachas ag na daoine áitiúla.  Fiú má ghlactar 
leis go gcruthófaí poist eile dá bharr, maíonn meastachán amháin 
gur 7,500 post nua san iomlán a chruthófar, i bhfad níos ísle ná an 
40,000 a mhaíonn ÚCP (ACP).  Bheifeá ag súil leis go gcuirfeadh 
ceardchumann na n-oibrithe tógála fáilte roimh an seans go 
gcruthófaí tuilleadh fostaíochta dá mbaill.  Ach, tá oifigeach de chuid 
an cheardchumainn sin i ndiaidh imní a léiriú.  Dar leis, mar gheall 
ar na fiacha a éireoidh as tionscadal na canála, is lú an t-airgead a 
bheidh ar fáil le haghaidh tionscadail thógála eile agus gur féidir gur 
lú an líon post tógála ar fad dáiríre a bheidh ann.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint ar bith tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([9]–[12])
  Cuireann an t-iarrthóir in iúl go soiléir na príomhbhuntáistí 

geilleagracha agus an fhrithargóint.  Ní mór trí thoisc nó níos mó a 
phlé.  Beidh cuid mhaith de na tréithe seo a leanas sa chuntas:
• beidh na pointí a dhéantar ábhartha ó thús deireadh agus 

struchtúraithe go loighciúil;  
• beidh léargas agus tuiscint mhaith sna hidéanna; 
• léireofar tuiscint shoiléir ar na coincheapa uilig;
• bainfear úsáid as an mhórchuid den ábhar acmhainní is ábhartha 

– ní fhágfar aon phointí suntasacha ar lár;
• bainfear úsáid éifeachtach as figiúirí, más ann dá leithéid agus 

más cuí; 
• cuirfear idéanna in iúl go soiléir agus go héifeachtach.  

  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([5]–[8])
  Ní bheidh oiread línte smaointeoireachta ag an iarrthóir nó is féidir 

go mbeidh an plé teoranta. Ach, cé gur féidir go mbeidh na hidéanna 
ar easpa doimhneachta agus/nó sonraí, go fóill féin tá siad sásúil.  
Is féidir go mbeidh éagothroime throm idir dhá taobh na hargóna. Is 
féidir go mbeidh an freagra easnamhach ar na bealaí seo a leanas:
• léirítear tuiscint ach tá barraíocht sleachta verbatim in úsáid, siúd 

is go bhfuil siad oiriúnach; 
• tá ábhar acmhainní in úsáid ach ní bhaintear oiread leasa as cuid 

den eolas agus a d’fhéadfaí; 
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• bainteach leis an cheist den chuid is mó, ach tugtar isteach ábhar 
neamhábhartha; 

• níl an dóigh a gcuirtear idéanna in iúl an-soiléir nó an-loighciúil.
  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[4])
  Is féidir go mbeidh an freagra easnamhach ar na bealaí seo a leanas:

• léirítear tuiscint shimplí ach í ar easpa sonraí; 
• sleachta verbatim ó na háiseanna in úsáid, gan a bheith go 

hiomlán oiriúnach uaireanta;  
• ábhar acmhainní éigin in úsáid ach go leor áiseanna ábhartha 

fágtha ar lár; 
• ord an ábhair ar bheagán struchtúir nó loighce, má tá siad ann ar 

chor ar bith. 
  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [12]
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 (ii) An Timpeallacht Áitiúil

  An Iarmhairt ar an Timpeallacht Áitiúil agus na Frithargóintí

  Dar leo siúd atá ar son an chanáil a fhorbairt, faoi láthair cailltear 
chóir a bheith 200 milliún lítear fionnuisce ó na loic gach uair a 
úsáideann long Canáil Phanama.  Tá na loic nua dírithe ar an 
chaillteanas uisce seo a laghdú.  Beidh trí bháisín sábhála uisce ag 
gach loc nua agus, in áit cuid mhaith den uisce a scaoileadh, déanfar 
é a stóráil, rud a fhágann go mbeidh siad níos éifeachtúla.  Dá bhrí 
sin, ní bheidh gá le taiscumair nua leis na córais loic nua a reáchtáil.  
Agus, buntáiste eile atá leis seo ná nach mbeidh gá le daoine a 
bhogadh ar shiúl ó shuíomhanna taiscumair. 

  Déanfar soláthar leis an tionscadal seo go ndéanfar an timpeallacht a 
chaomhnú agus rachfar i ngleic le hiarmhairt dhochrach fhéideartha 
ar bith a bhainfeadh leis.  Déanfar cosaint ar fhoraoisí báistí nár 
baineadh dóibh go fóill agus ní bheidh aon éifeacht bhuan ná 
dholeigheasta ar chaighdeán aeir ná uisce.  Cuirfear uisce ar fáil don 
tionscadal go bunúsach trí leibhéal Loch Gatún agus Loch Alajuela a 
ardú.       

  Cé go mbeidh ardú ar shalandacht i Loch Gatún, ní leor é seo 
le bithéagsúlacht ná le húsáid an locha mar sholáthar uisce do 
dhaoine a chur i mbaol, agus tá seo deimhnithe ag ceann de 
phríomheagraíochtaí timpeallachta Phanama, ANCON (An Cumann 
Náisiúnta um Chaomhantas Nádúrtha). Tá Nature Conservancy, 
eagraíocht chaomhantais eile, i bhfách leis an obair fhairsingithe 
atá beartaithe, rud a thugann le fios arís eile go bhfuil an tionscadal 
iontaofa ó thaobh na timpeallachta de. 

  Tá go leor frithargóintí in úsáid acu siúd atá i gcoinne na scéime. 
Maíonn siad go bhfuil caighdeán an uisce i mbaol agus luann siad 
staidéir ón Ísiltír a thugann le fios go mbeidh méadú ar na fadhbanna 
maidir le sáile ag dul isteach sa chanáil, agus dá réir, isteach sna 
lochanna amhail Gatún, mar gheall ar theicneolaíocht na mbáisíní 
sábhála uisce agus ar na loic nua, gach uair a théann longa isteach 
nó amach.  

  Tá Loch Miraflores buailte go dona cheana ag an tsáile mar tá sé 
measartha beag.  Níl an fhadhb chomh dona céanna faoi láthair 
i Loch Gatún mar go nglanann sreabh an fhionnuisce amach an 
salann a thagann isteach.  Ach, tá baol ann go mbeidh níos mó 
salandachta ansin chomh maith má théitear ar aghaidh leis an obair 
fhairsingithe atá beartaithe le riar ar longa Os Cionn-Panamax.   Is 
fadhb mhór í seo mar is ó Loch Gatún a thagann thart ar leathchuid 
d’uisce inólta Phanama.  Ní féidir go fiú glacadh leis an an réiteach 
atá molta, sin le rá an salann a ghlanadh amach le huisce as Loch 
Gatún, mar go mbeadh sé chomh holc céanna agus nach mbeadh 
na báisíní sábhála uisce ann sa chéad áit.  Tá iar-stiúrthóir Údarás 
Timpeallachta Nádúrtha Phanama buartha nach bhfuil “... aon phlean 
forbartha speisialta ann a chinntíonn soláthair acmhainní uisce”.  
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  Cé go nglacann daoine atá i gcoinne thionscadal na canála leis go 
bhfuil roinnt grúpaí timpeallachta áitiúla ag tacú leis an tionscadal, 
tá grúpaí eile amhail Biodiversidad Panama nach bhfuil.  Maíonn 
saineolaithe mór le rá sa réimse seo go gcuireann an tionscadal an 
timpeallacht i mbaol mar gheall ar thuilte breise agus ar mheath ar an 
chaighdeán uisce.

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([8]–[10])
  Cuireann an t-iarrthóir in iúl go soiléir an phríomhiarmhairt ar an 

timpeallacht áitiúil agus an fhrithargóint.  Ní mór dhá thoisc dhifriúla 
nó níos mó a phlé. Beidh cuid mhaith de na tréithe seo a leanas sa 
chuntas:
• beidh na pointí a dhéantar ábhartha ó thús deireadh agus 

struchtúraithe go loighciúil agus ní rachaidh siad ar seachrán 
ón scála áitiúil nó, má théann, is ar an éifeacht áitiúil a chuirfear 
béim ar an éifeacht áitiúil; 

• beidh léargas agus tuiscint mhaith sna hidéanna; 
• léireofar tuiscint shoiléir ar na coincheapa uilig;
• bainfear úsáid éifeachtach as an mhórchuid den ábhar acmhainní 

is ábhartha – ní fhágfar aon phointí suntasacha ar lár; 
• bainfear úsáid éifeachtach as figiúirí, más ann dá leithéid agus 

más cuí; 
• cuirfear idéanna in iúl go soiléir agus go héifeachtach.

  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

  Leibhéal 2 ([4]–[7])
  Ní bheidh oiread línte smaointeoireachta ag an iarrthóir nó is féidir 

go mbeidh an plé teoranta. Ach, cé gur féidir go mbeidh na hidéanna 
ar easpa doimhneachta agus/nó sonraí, go fóill féin tá siad sásúil.  
Is féidir go mbeidh éagothroime throm idir dhá taobh na hargóna. Is 
féidir go mbeidh an freagra easnamhach ar na bealaí seo a leanas:
• léirítear tuiscint ach tá barraíocht sleachta verbatim in úsáid, bíod 

is go bhfuil siad oiriúnach; 
• tá ábhar acmhainní in úsáid ach ní bhaintear oiread leasa as cuid 

den eolas agus a d’fhéadfaí; 
• bainteach leis an cheist den chuid is mó, ach tugtar isteach ábhar 

neamhábhartha; 
• níl an dóigh a gcuirtear idéanna in iúl an-soiléir nó an-loighciúil.

  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Is féidir go mbeidh an freagra easnamhach ar na bealaí seo a leanas:

• léirítear tuiscint shimplí éigin ach í ar easpa sonraí; 
• sleachta verbatim ó na háiseanna in úsáid, gan a bheith go 

hiomlán oiriúnach uaireanta; 
• ábhar acmhainní éigin in úsáid ach go leor áiseanna ábhartha 

fágtha ar lár; 
• ord an ábhair ar bheagán struchtúir nó loighce, má tá siad ann  

ar chor ar bith. 
  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [10]
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 (iii) Éifeachtúlacht Oibríocht na Canála

  Na Feabhsuithe Dóchúla ar a Éifeachtúla a d’fhéadfadh an 
chanáil feidhmiú agus na Frithargóintí.

  Dar leo siúd atá ar son na forbartha atá molta, faoi láthair bíonn 
plódú ann go rialta ag bealach isteach an Atlantaigh agus bealach 
isteach an Aigéin Chiúin araon agus longa ag fanacht ar a seal le 
taisteal tríd an chanáil.  Is féidir go mbeidh úsáideoirí na long seo 
thíos de SA$50,000 sa lá mar gheall ar na moilleanna seo.  Tá an 
neamhéifeachtúlacht seo le feiceáil go soiléir sa phraghas (os cionn 
£116,000) a íocann roinnt long leis an scuaine a shárú.

  Léiríonn seo an éileamh atá ar an trasnú canála.  Agus fiú ag na rátaí 
úsáidte atá ann faoi láthair, cuirtear síos ar an chanáil mar “scrogall 
i ngeilleagar an domhain”. Má dhéantar an chanáil a mhéadú beidh 
longa le suas le 12,000 ACF (TEU) in ann í a úsáid, ó 2014 ar 
aghaidh.  Beidh a dhá oiread acmhainne ag an chanáil, agus cuirfear 
leis an ioncam is féidir a shaothrú dá bharr.  Aithníonn na daoine atá 
ar son na scéime go bhfuil titim ar líon na n-idirthuras a dhéanann 
longa farraige ar an chanáil.  Luann siad an tástáil staitistiúil a 
rinneadh ar na sonraí seo leis an Triail Chi-Chearnaithe.  Is é luach 
ríofa na Trialach Chi-Chearnaithe = 0.73 agus le 8 gcéim saoirse 
ciallaíonn sin go nglactar leis an hipitéis nialasach a chuireann in iúl 
‘nach bhfuil aon difear suntasach idir an líon idirthuras a rinne longa 
farraige ar Chanáil Phanama gach bliain ó 2006–2014 seachas é sin 
a tharla de sheans.  Dá bhrí sin, breathnaítear ar an titim ar líon na 
n-idirthuras mar rud a tharla de sheans.   

  Tá na daoine siúd atá i gcoinne na scéime i ndiaidh roinnt frithargóintí 
a chur chun tosaigh.  Tá líon na long a úsáideann an chanáil ag titim 
de réir a chéile ó 2011.  Tá an líon long a úsáideann an chanáil i 
ndiaidh titim ó 14,193 in 2006 go dtí 11,956 in 2014 le titim de réir a 
chéile ar an líon long a úsáideann an chanáil ó 2011. 

  Lena chois sin, níl an chanáil gnóthach fud fad na bliana agus, fiú 
nuair is gnóthaí í, ní hiad na loic an scrogall atá taobh thiar den 
phlódú ach an pasáiste caol trí Mhám Culebra, mar nach féidir le 
longa taisteal go furasta ar an stráice seo.  Níl aon phlean sa scéim 
seo le Mám Culebra a leathnú.  Mar sin, beidh an scrogall ann i 
gcónaí.  Is cuma cá mhéad long atá ábalta an chanáil a bhaint 
amach agus na loic úra in úsáid acu, beidh moill go fóill orthu ag 
dul trí Mhám Culebra rud a fhágann go mbeidh an chanáil chomh 
neamhéifeachtúil céanna agus a bhí riamh.  

  Aontaíonn an lucht agóide go bhfuil Canáil Phanama ag teacht go 
barr a hacmhainne maidir leis an líon long atá ábalta an turas a 
dhéanamh, ach maíonn go mbainfidh longa úsáid aisti i gcónaí.  Má 
bhaintear lántairbhe aisti beidh brabús suntasach i ndán do thír 
Phanama.  Maíonn siad chomh maith, sa chás go bhfuil níos mó 
long ag iarraidh í a úsáid ná mar atá ar a hacmhainn, go rachaidh 
an costas in aghaidh na loinge suas toisc gur mó an t-éileamh ná an 
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soláthar.  Beidh seo mar chuidiú lena chinntiú go mbaintear úsáid 
éifeachtúil as an chanáil, leis an ioncam is airde is féidir a bhaint aisti. 

  Bronn [0] ar fhreagra nach bhfuil creidiúint tuillte aige.

  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Cuireann an t-iarrthóir in iúl go soiléir na príomh-shaincheisteanna 

a bhaineann le hoibriú éifeachtúil na canála agus na hiarrachtaí atá 
déanta le laghdú orthu.  Ní mór dhá thoisc éagsúla nó níos mó a 
phlé.  Beidh cuid mhaith de na tréithe seo a leanas sa chuntas:
• beidh na pointí a dhéantar ábhartha  ó thús deireadh agus 

struchtúraithe go loighciúil agus ní rachaidh siad ar seachrán ón 
scála áitiúil; 

• beidh léargas agus tuiscint mhaith sna hidéanna; 
• léireofar tuiscint shoiléir ar na coincheapa uilig;
• bainfear úsáid éifeachtach as an mhórchuid den ábhar acmhainní 

is ábhartha – ní fhágfar aon phointí suntasacha ar lár;
• tá úsáid mhaith bainte as anailís staitistiúil;
• bainfear úsáid éifeachtach as figiúirí, más ann dá leithéid agus 

más cuí; 
• cuirfear idéanna in iúl go soiléir agus go héifeachtach.

  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar feabhas.

  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Ní bheidh oiread línte smaointeoireachta ag an iarrthóir nó is féidir 

go mbeidh an plé teoranta. Ach, cé gur féidir go mbeidh na hidéanna 
ar easpa doimhneachta agus/nó sonraí, go fóill féin tá siad sásúil.  
Is féidir go mbeidh éagothroime throm idir dhá taobh na hargóna. Is 
féidir go mbeidh an freagra easnamhach ar na bealaí seo a leanas:
• léirítear tuiscint ach tá barraíocht sleachta verbatim in úsáid, siúd 

is go bhfuil siad oiriúnach; 
• tá ábhar acmhainní in úsáid ach ní bhaintear oiread leasa as cuid 

den eolas agus a d’fhéadfaí, m.sh. is féidir go ndéanfar tagairt 
don anailís staitistiúil ar bhealach ginearálta; 

• bainteach leis an cheist den chuid is mó, ach tugtar isteach ábhar 
neamhábhartha; agus 

• níl an dóigh a gcuirtear idéanna in iúl an-loighciúil nó an-soiléir.
  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Is féidir go mbeidh an freagra easnamhach ar na bealaí seo a leanas:

• léirítear tuiscint shimplí éigin ach í ar easpa sonraí; 
• sleachta verbatim ó na háiseanna in úsáid, gan a bheith go 

hiomlán oiriúnach uaireanta;  
• ábhar acmhainní éigin in úsáid ach go leor áiseanna ábhartha 

fágtha ar lár
• ord an ábhair ar bheagán struchtúir nó loighce, má tá siad ann ar 

chor ar bith. 
  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [6]
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C Cinneadh

 Luaigh do chinneadh go soiléir agus cosain é ar bhonn na sochar 
foriomlán is mó

 Sa mholadh, is féidir go bhfeicfear arís cuid de na pointí a rinneadh 
i Roinn B maidir le reáchtáil éifeachtúil na canála, agus an éifeacht 
fhéideartha na forbartha ar an timpeallacht agus ar an gheilleagar.  
Ach, ní mór an bhéim a chur anseo ar na sochair fhoriomlána is mó a 
bhaineann le rogha amháin thar an rogha eile.  Sa rannán seo, is féidir 
le hiarrthóirí na buntáistí mar gheall ar bhorradh geilleagrach féideartha a 
chur i gcomórtas leis an dochar fhéideartha don timpeallacht.

 Bronn [0] as cinneadh a lua gan aon chosaint.

 Leibhéal 3 ([8]–[10])
 Cuireann an t-iarrthóir cinneadh in iúl go soiléir.  Tugtar réimse fáthanna 

le tacú leis. Is féidir go mbeidh cuid mhaith den na tréithe seo a leanas sa 
chuntas:
• tá fianaise ann go bhfuil na hargóintí ón dá thaobh á gcur sa mheá 

go cothrom, ceann amháin i gcoinne an chinn eile;  
• tá naisc á ndéanamh idir gnéithe difriúla d’ábhar acmhainní, rud nach 

féidir a dhéanamh i Roinn B;  
• tá pointí ábhartha agus struchtúraithe go loighciúil ó thús deireadh; 
• léirítear tuiscint shoiléir ar na coincheapa a úsáidtear.

 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar fheabhas.

 Leibhéal 2 ([4]–[7])
 Cuireann an t-iarrthóir cinneadh in iúl nó tugann go soiléir le fios go bhfuil 

cinneadh déanta.  Níl oiread línte smaointeoireachta nó plé ann, ach 
tá gach rud a luaitear ábhartha agus ceart nó inchreidte mar gheall ar 
na pointí a dhéantar sa phlé.  Is féidir go mbeidh sé easnamhach ar na 
bealaí seo thíos:
• barraíocht sleachta verbatim nó barraíocht sleachta iomlána in úsáid; 
• míreanna tábhachtacha den ábhar acmhainní nár úsáideadh; 
• ábhar neamhábhartha luaite;
• ní chuirtear na hidéanna in iúl go loighciúil nó go soiléir;
• ní léirítear tuiscint ar choincheapa go soiléir i gcónaí.

 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

 Leibhéal 1 ([1]–[3])
 Is féidir go mbeidh an freagra easnamhach ar na bealaí seo a leanas:

• ar bheagán línte smaointeoireachta agus ar bheagán sonraí.
• bearnaí móra sa dóigh ar baineadh úsáid as ábhar acmhainní. 
• ord na gcoincheap ar bheagán struchtúir nó loighce, má tá siad     

ann ar chor ar bith. 
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. [10]

 Formáid
 Ceannteidil formáide shoiléire agus na ceannteidil in úsáid ó thús 

deireadh [1] 
 Fo-cheannteidil shoiléire agus na fo-cheannteidil a chuirtear ar fáil i  

Roinn B in úsáid [1] [2]
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 Ról
 Ról a glacadh [1]
 Ról coinnithe [1] [2]

 Graf
 Tagairt do ghraf i bhfreagra [1] 
 Oiriúnacht na teicníce a úsáideadh [1] 
 Cruinneas na sonraí a luaitear [3]
 Coinbhinsiúin (eochair, aiseanna lipéadaithe, teideal) [3] [8]

  Iomlán
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