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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra
ADVANCED SUBSIDIARY (AS)

General Certifi cate of Education
2017

AM
2 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 gach ceann de na trí cheist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ

Is é 100 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeisteanna 1(d), 2(e), 
agus 3(e).
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte atá priontáilte ar thaobh na 
láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó 
do gach cuid de cheist.

Sláinte agus Cúram Sóisialta 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe AS 3
ag measúnú

Sláinte agus Folláine
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 Ceiste
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
1 Tá Bina san ospidéal agus í ag téarnamh i ndiaidh obráid croí. Ní maith léi 
 bheith san ospidéal agus is amhlaidh is measa léi an fhanacht mar gheall 
 ar othar eile a bheith ag rá rudaí mioscaiseacha faoi í a bheith ina Moslamach.

 (a) Tabhair sainmhíniú ar na téarmaí seo a leanas:

  Leithcheal

   [2]

  Claontacht 

   [2]

 (b) Mínigh trí dhóigh ina dtiocfadh le baill foirne ospidéil leithcheal a 
dhéanamh ar othar.

 1

   [2]

 2

   [2]

 3

   [2]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (c) Déan cur síos ar an dóigh a dtiocfadh le leithcheal dul i bhfeidhm 

ar othar maidir le sláinte agus folláine fhisiceach, shóisialta agus 
shíceolaíoch.

  Éifeachtaí ar shláinte agus ar fholláine fhisiceach

   [3]

  Éifeachtaí ar shláinte agus ar fholláine shóisialta

   [3]

  Éifeachtaí ar shláinte agus ar fholláine shíceolaíoch

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (d) Déan anailís ar an dóigh a dtiocfadh le bainisteoirí ospidéil cleachtas 

frithleithchealach a chur chun cinn.
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [12]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
2 (a) Feachtais leis an tsláinte a chur chun cinn a reáchtáil, tá sé ar 

cheann de na róil is tábhachtaí atá ag an Ghníomhaireacht Sláinte 
Poiblí (PHA).

  Mínigh dhá rud eile a dhéanann an Ghníomhaireacht Sláinte Poiblí 
chun cur le sláinte agus le folláine.

 1

   [2]

 2

   [2]

 (b) Ainmnigh trí chuspóir atá ag feachtas cothú sláinte amháin a ndearna 
tú staidéar air agus mínigh trí dhóigh ina ndéanann an feachtas 
iarracht a theachtaireacht a chur in iúl.

  Ainm an fheachtais

  Trí chuspóir atá ag an fheachtas seo

  1  [1]

  2  [1]

  3  [1]

  Trí dhóigh éagsúla ina ndéantar iarracht an teachtaireacht a chur in 
iúl leis an fheachtas.

 1

   [2]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 2

   [2]

 3

   [2]

 (c) Léirigh cad é mar a thig le daoine freagracht a ghlacadh as a sláinte 
agus as a bhfolláine féin trí roghanna stíl mhaireachtála, trí sheirbhísí 
cúram sláinte agus sóisialta a rochtain agus trí fhéinabhcóideacht.

  Roghanna stíl mhaireachtála

   [3]

  Seirbhísí chúram sláinte agus sóisialta a rochtain

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  Féinabhcóideacht 

   [3]

 (d) Déan cur síos ar gach cur chuige thíos a úsáidtear i bhfeachtais leis 
an tsláinte a chur chun cinn.

  Cur chuige leighis

   [3]

  Cur chuige oideachais

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (e) Déan luacháil ar an chur chuige athruithe sóisialta maidir le cur chun   
  cinn na sláinte. 
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [9]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
3 (a) Tabhair sainmhíniú ar na téarmaí seo a leanas:

  Meabhairshláinte

   [2]

  Meabhairghalar

   [2]

 (b) Mínigh dhá dhóigh ina dtig le hinscne dul i bhfeidhm ar fholláine
  shíceolaíoch.

 1

   [2]

 2

   [2]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (c) Mínigh an dóigh a dtig le sláinte mhaith coirp tionchar dearfach a imirt 

ar fholláine shíceolaíoch.

   [3]

 (d) Bain úsáid as na ceannteidil seo a leanas agus pléigh na héifeachtaí 
sóisialta a thiocfadh a bheith ar theaghlach má bhíonn duine a bhfuil 
meabhairghalar orthu ann.

  Éifeachtaí ar chaidrimh an teaghlaigh

   [3]

  Éifeachtaí ar ghníomhaíochtaí fóillíochta an teaghlaigh

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  Éifeachtaí ar fhostaíocht an teaghlaigh

   [3]

 (e) Úsáid samplaí agus déan anailís ar cheithre dhóigh ina gcuireann 
eagraíochtaí deonacha le sláinte agus le folláine a n–úsáideoirí 
seirbhísí.
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [12]
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR



Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra
ADVANCED SUBSIDIARY (AS)

General Certifi cate of Education
2017

AM
2 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 gach ceann de na trí cheist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 100 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sna ceisteanna 1(e), 
2(b) agus 3(e).
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte atá priontáilte ar thaobh na 
láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó 
do gach cuid de cheist.
 

Sláinte agus Cúram Sóisialta

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe AS 5
ag measúnú

Úsáideoirí Fásta Seirbhísí
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
1 Tugadh an tUasal Evans isteach san ospidéal ar na mallaibh, i ndiaidh 

dó titim. Bhí obráid athchur cromáin aige, d’éirigh go maith leis an 
mháinliacht agus tá sé ag iarraidh dul abhaile. Tá imní ar a bhean chéile 
nach mbeidh sé inchurtha leis an tsaol sa bhaile. Tá sí buartha fosta 
faoina sláinte féin agus níl a fhios aici an mbeidh sí in ann aire a thabhairt 
dó. Tá plean cúraim á chur le chéile ag oibrí sóisialta ospidéil le déanamh 
réidh don imeacht aige.

 (a) Mínigh na téarmaí seo a leanas:

  Míchumas

  

   [2]

  Coincheap ‘an riachtanais’

   [2]

 (b) Cuir síos ar thrí dhóigh ina dtiocfadh le hoibrí sóisialta tacaíocht a 
thairiscint don Uasal Evans agus dá bhean chéile.

 1

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

 2

   [3]

 3

   [3]

 (c) Bain úsáid as na ceannteidil seo a leanas agus léirigh cad é mar a 
thiocfadh lena bhean chéile freastal ar riachtanais an Uasail Evans.

  Riachtanais fhisiceacha

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  Riachtanais shóisialta

   [3]

  Riachtanais intleachta

   [3]

 (d) Thug oibrí sóisialta an Uasail Evans eolas don lánúin faoi scéim a 
reáchtálann an t-iontaobhas áitiúil chun cuidiú le daoine atá i ndiaidh 
teacht abhaile ón ospidéal. Clár athchumasaithe a thugtar air.

  (i) Mínigh coincheap ‘an athchumasaithe’

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  (ii) Mínigh dhá bhuntáiste a bhainfeadh an tUasal Evans as seirbhís 

athchumasaithe a bheith ar fáil dó.

 1

  

   [2]

 2

   [2]

 (e) Tá Bean Evans an-bhuartha faoi bheith ábalta aire a thabhairt dá fear 
céile ar theacht abhaile dó.

  Déan anailís ar cheithre dheacracht a thiocfadh a bheith ag 
cúramóirí neamhfhoirmiúla agus iad ag tabhairt aire do dhuine 
muinteartha sa bhaile.
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [12]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
2 Tá Jessica, atá 25 bliana d’aois, faoi mhíchumas éadrom foghlama agus 

is cónaitheoir í ag soláthraí maireachtála faoi thacaíocht le beagnach 
ceithre bliana anuas. Ba bhreá léi leanúint den fhorbairt scileanna don 
mhaireachtáil neamhspleách agus tá sí ag dúil le post a fháil go luath.

 (a) Is eagraíocht phríobháideach san earnáil neamhspleách í an 
soláthraí maireachtála faoi thacaíocht.  

  Mínigh trí dhóigh ina dtig le heagraíochtaí príobháideacha maoiniú a 
fháil.

 1

   [2]

 2

   [2]

 3

   [2]

 (b) Tá eagraíochtaí neamhspleácha, mar chomhlachtaí príobháideacha, 
go mór chun tosaigh anois mar sholáthraithe scéimeanna 
maireachtála faoi thacaíocht d’aosaigh leochaileacha amhail Jessica.  

  Déan plé ar thrí bhuntáiste a bhaineann le comhlachtaí 
príobháideacha a bheith freagrach as soláthar cúraim.
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [9]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (c) Tá an phríobháideacht an-tábhachtach do Jessica agus dá muintir. 

  Déan anailís ar an dóigh ar chóir do bhaill foirne an polasaí rúndachta 
a leanúint le príobháideacht Jessica a chaomhnú.

 

   [6]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (d) Tá fadhbanna ag Jessica lena cumas cainte. Tá socraithe ag an 

dochtúir aici go rachaidh sí chuig teiripeoir urlabhra agus teanga chun 
cuidiú léi aisling na fostaíochta a fhíorú.  

  Mínigh dhá dhóigh ina dtiocfadh leis an teiripeoir urlabhra agus 
teanga cuidiú le húsáideoirí seirbhísí.

 1

   [2]

 2

   [2]

 (e) Tugann oibrithe tacaíochta cuidiú riachtanach d’úsáideoirí seirbhísí 
amhail Jessica chun cuidiú leo neamhspleáchas a bhaint amach a 
oiread agus is féidir. 

  Léirigh dhá dhóigh ina dtiocfadh le hoibrí tacaíochta cuidiú le Jessica.

 1

   [2]

 2

   [2]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
3 Cuireann Transforming Your Care plean ar fáil maidir le soláthar seirbhísí 

sláinte agus cúram sóisialta i dTuaisceart Éireann a athrú.

 (a) Luaigh dhá thoisc a léiríonn an gá le hathrú.

 1  [1]

 2  [1]

 (b) Mínigh dhá dhóigh a measadh go rachadh Transforming Your Care 
i bhfeidhm ar sholáthar seirbhísí.

 1

   [2]

 2

   [2]

 (c) (i) Ainmnigh na chéad trí chéim i dtimthriall na pleanála cúraim.

 1  [1]

 2  [1]

 3  [1]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  (ii) Déan cur síos ar an dá chéim dheireanacha i dtimthriall na 

pleanála cúraim.

   Céim 5

   [3]
  
   Céim 6

   [3]

 (d) Is féidir gur ag na hiontaobhais atá ina n-eagraíochtaí reachtúla atá 
oibrithe cúram baile á bhfostú.  

  Is féidir gur fearr le húsáideoir seirbhísí cúram a fháil ó sholáthraí 
reachtúil. Mínigh an fáth.

 

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (e) Déan anailís ar an dóigh a dtacaíonn The Carers and Direct 

Payments Act (NI) 2002 le cúramóirí agus le húsáideoirí seirbhísí.
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [12]
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR



ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
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2017

AM
2 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 gach ceann de na trí cheist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ

Is é 100 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeisteanna 1(c)(ii), 
2(e)(ii) and 3(f).
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag gabháil do gach ceist nó do gach cuid 
de cheist.

Sláinte agus Cúram Sóisialta 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe AS 7
ag measúnú

Fiseolaíocht na Sláinte agus an 
Tinnis a Thuiscint
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
1 Léiríonn an léaráid thíos néarchill.

 

© Science Source / Science Photo Library

 (a) Istigh sa néarchill tá orgánaidí a bhfuil na lipéid A, B agus C orthu.  

  Scríobh síos ainm gach ceann de na horgánaidí atá lipéadaithe A, B 
agus C agus luaigh feidhm amháin atá ag gach ceann acu.

  Orgánaid A 

  Ainm   [1]

  Feidhm    [1]

  Orgánaid B

  Ainm   [1]

  Feidhm    [1]

  Orgánaid C  

  Ainm   [1]

  Feidhm    [1]

A

B

C
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (b) (i) Mínigh an téarma lárchóras na néaróg.

   [2]

   (ii) Mínigh an fheidhm atá ag gach cuid thíos de lárchóras na 
néaróg.

   Talamas 

   [2]

   Ceirbrín  

   [2]

   Néarón céadfach   

   [2]

   Truaill mhiailineach 

   [2]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
   
   Medulla oblongata 

   [2]

  (iii) Ainmnigh an pháirt mhór eile atá sa néarchóras.

   [1]

 (c) (i) Is mífheidhmiú néarchórais í an scléaróis iolrach (SI) (MS). 

   Déan cur síos ar cad é a tharlaíonn don néarchóras le scléaróis 
iolrach a fhágáil ar dhuine.

   [3]

  (ii) Tá scléaróis iolrach ar Pheadar agus ar na mallaibh dhóigh sé é 
féin go dona le friochtán te mar nár bhraith an néarchóras aige 
an teagmháil leis an fhriochtán.

   Déan anailís ar an dóigh a ndéanann an stua athfhillteach, 
néaratharchur trasna sionapsa san áireamh, duine atá ina 
shláinte a chosaint ar dhrochdhó den chineál seo de ghnáth.
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [12]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
2 (a) Mínigh an téarma osmairialú.

   [2]

 (b) Is léaráid í seo don chóras úiríneach.

 © GCSE Biology, Geoff Jones and Mary Jones, Cambridge University Press (1987)
Le caoinchead ó Geoff Jones. 

 
  Scríobh síos ainmneacha codanna A, B C agus D

  A   [1]

  B   [1]

  C   [1]

  D    [1]

A

B

C

Úiréadra

Vena cava íochtarachAorta

D

Faireog aidréineach



40

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
  (c) (i) Is féidir a rá go bhfuil an lamhnán faoi smacht leathdheonach.  

   Mínigh an chiall atá leis an téarma leathdheonach agus é ag 
tagairt don lamhnán.

   [3]

  (ii) Tá neamhchoinneálacht úiríneach ar Shorcha.  

   Mínigh an chúis fhiseolaíoch atá leis an riocht atá uirthi.

   [2]

 (d) Is faireoga sa chóras inchríneach iad an paincréas agus an fhaireog 
thíoróideach.  

  I gcás an dá fhaireog inchríneacha acu scríobh síos ainm hormóin 
amháin a thálann sí.

  An paincréas    [1]

  An fhaireog thíoróideach   [1]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (e) Léiríonn an graf thíos an t-athrú i leibhéil glúcós fola duine A agus 

duine B gach uair an chloig i ndiaidh béile.
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  (i) Cé acu ceann den dá líne a léiríonn léamh normálta?

   [1]

  (ii) Déan anailís ar an fhaisnéis atá á léiriú sa ghraf do dhuine A 
agus do dhuine B.

Ó ‘Practice in Biology’ cóipcheart ©2000 Sally Morgan, 
Atáirgthe le caoinchead ó Hodder Education
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [9]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (f) (i) Déan cur síos ar an chúis fhiseolaíoch atá le diaibéiteas 
   chineál II.

   [3]

  (ii) Mínigh cad é mar a thig le diagnóis dhiaibéiteas chineál II dul i 
bhfeidhm ar aiste bia duine.

   [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
3 (a) I gcás gach ceann de na substaintí thíos, a tháirgeann an córas díleá, 

mínigh cad é mar a chuidíonn sí leis an díleá.

  Seile 

   [2]

  Domlas   

   [2]

  Súlach gastrach   

   [2]
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 (b) Is orgán tábhachtach é an t-ae agus feidhmeanna éagsúla aige.

  Déan cur síos ar thrí fheidhm de chuid an ae a chuidíonn leis an   
  díleá.

 1

   [3]

 2

   [3]

 3

   [3]
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 (c) Is é an t-iléam an chuid den chóras díleá a éascaíonn ionsú bia 

isteach san fhuil.  

  Scríobh síos dhá dhóigh a ndeachaigh an struchtúr seo in oiriúint 
chun an oiread is féidir den ionsú bia isteach san fhuil a éascú.

  1   [1]

  2   [1]

 (d) Mínigh feidhm an phaincréis.

   [2]

 (e) (i) Mínigh an téarma díhiodráitiú.

   [2]

  (ii) Mínigh dhá dhóigh a dtig le duine éirí díhiodráitithe.

 1

   [2]

 2

   [2]
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 (f) Tá Derek 54 bliana d’aois agus tá sé féin agus a bhean chéile, 

Sandra, ina gcónaí i dteach trí stór ar imeall an Iúir agus tiomáineann 
siad isteach sa chathair gach lá le dul ag obair sa tsiopa atá acu. 
Téann siad chun na Fraince go rialta le cuairt a thabhairt ar an mhac 
s’acu agus ar an iníon s’acu agus le stoc a cheannach don tsiopa. 
Téann Derek chuig an spórtlann áitiúil go minic nuair a bhíonn am 
saor aige. Ar na mallaibh bhuail stróc Derek agus chuir sin isteach ar 
a chomhordú.

  Déan anailís ar na dóigheanna a dtiocfadh leis an stróc dul i 
bhfeidhm ar Derek.
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   [12]
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Déan imscrúdú ar sholáthar seirbhísí do dhaoine a bhfuil meabhairghalair orthu. San imscrúdú 
ba chóir díriú ar na rudaí seo a leanas:

• Ról The Mental Health (NI) Order 1986 (arna leasú 2004) maidir le cúram úsáideoirí 
seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu.

• Luacháil ar réimse polasaithe a úsáidtear i suímh cúraim d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 
meabhairghalair orthu.

• Treochtaí reatha i meabhairghalar i dTuaisceart Éireann.
• Tuiscint ar ról agus ar bhuntáistí eagraíochtaí san earnáil dheonach, mar Action 

Mental Health (AMH) i soláthar cúraim d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair 
orthu.

• Maoiniú na n-earnálacha i gcomhpháirtíochtaí cúram comhtháite.
• Luacháil ar éifeacht “cúram sa phobal” ar dhaoine a bhfuil meabhairghalair orthu.
• Léirthuiscint ar riachtanais úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu agus ar 

an dóigh a dtiocfadh le baill foirne in ospidéal síciatrach freastal orthu seo.
• Tuiscint ar na bacainní ar rochtain seirbhísí d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 

meabhairghalair orthu agus ar an dóigh a bhféadfaí na bacainní seo a bhriseadh síos.
• Na róil atá ag réimse cleachtóirí sláinte agus cúraim shóisialta a sholáthraíonn cúram 

agus tacaíocht d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu agus léirthuiscint ar 
ról an oibrí shóisialta.

• Tuiscint ar na buntáistí a bhaineann le comhoibriú éifeachtach idirghníomhaireachta 
d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu agus atá ina gcónaí sa phobal.

•  Tuiscint ar ról an Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA) i bhfeabhsú 
caighdeán cúraim d’othair a bhfuil meabhairghalair orthu
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2 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 gach ceann de na trí cheist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 120 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceisteanna 1(d), 2(b), 
3(c) agus 3(d).
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag gabháil do gach ceist nó do gach cuid 
de cheist.

Sláinte agus Cúram Sóisialta 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe A2 3
ag measúnú

Seirbhísí a Sholáthar
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Déan imscrúdú ar sholáthar seirbhísí do dhaoine a bhfuil meabhairghalair 
orthu. San imscrúdú ba chóir díriú ar na rudaí seo a leanas:

• Ról The Mental Health (NI) Order 1986 (arna leasú 2004)  maidir le 
cúram úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu.

• Luacháil ar réimse polasaithe a úsáidtear i suímh cúraim do dhaoine 
a bhfuil meabhairghalair orthu.

• Treochtaí reatha i meabhairghalar i dTuaisceart Éireann.
• Tuiscint ar ról agus ar bhuntáistí eagraíochtaí san earnáil dheonach, 

mar Action Mental Health (AMH) i soláthar cúraim d’úsáideoirí 
seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu.

• Maoiniú na n-earnálacha i gcomhpháirtíochtaí cúram comhtháite.
• Luacháil ar éifeacht “cúram sa phobal” ar dhaoine a bhfuil 

meabhairghalair orthu.
• Léirthuiscint ar riachtanais úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 

meabhairghalair orthu agus ar an dóigh a dtiocfadh le baill foirne in 
ospidéal síciatrach freastal orthu seo.

• Tuiscint ar na bacainní ar rochtain seirbhísí d’úsáideoirí seirbhísí a 
bhfuil meabhairghalair orthu agus ar an dóigh a bhféadfaí na bacainní  
seo a bhriseadh síos.

• Na róil atá ag réimse cleachtóirí sláinte agus cúraim shóisialta a 
sholáthraíonn cúram agus tacaíocht d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 
meabhairghalair orthu agus léirthuiscint ar ról an oibrí shóisialta.

• Tuiscint ar na buntáistí a bhaineann le comhoibriú éifeachtach 
idirghníomhaireachta d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair 
orthu agus atá ina gcónaí sa phobal.

• Tuiscint ar ról an Regulation and Quality Improvement 
Authority (RQIA) i bhfeabhsú caighdeán cúraim d’othair a bhfuil 
meabhairghalair orthu.
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1 Is eagraíocht dheonach í Action Mental Health (AMH) a cuireadh ar bun 

in 1963, a bhíonn ag obair le caighdeán na beatha agus infhostaitheacht 
na ndaoine a bhfuil meabhairghalair orthu i dTuaisceart Éireann a 
fheabhsú.

 (a) Scríobh síos cúig dhóigh ina dtiocfadh le heagraíocht dheonach mar 
AMH maoiniú a fháil.

  1 [1]

  2 [1]

  3 [1]

  4 [1]

  5 [1]

 (b) Déan cur síos ar thrí threocht maidir le meabhairghalar i dTuaisceart
  Éireann.

 

 

  

 

 



55

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [9]
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 (c) Mínigh ceithre thairbhe atá ag eagraíochtaí mar AMH san earnáil 

dheonach a sholáthraíonn cúram agus tacaíocht d’úsáideoirí seirbhísí 
a bhfuil meabhairghalair orthu.

 1

 

 

   [2]

 2

 

 

   [2]

 3

 

 

   [2]

 4

 

 

   [2]
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 (d) Déan anailís ar na riachtanas atá ag úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 

meabhairghalair orthu agus ar an dóigh a bhféadfadh an fhoireann in 
ospidéal síciatrach freastal ar na riachtanais sin.
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   [15]
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2 (a) Mínigh ceithre thairbhe atá ag comhoibriú idirdhisciplíneach 

éifeachtach d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalar orthu.

 1

 

 

   [2]

 2

 

 

   [2]

 3

 

 

   [2]

 4

 

 

   [2]



60

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (b) Déan anailís ar an tionchar a d’imir The Mental Health (NI) Order 

1986 (arna leasú 2004) ar sholáthar seirbhísí do dhaoine a bhfuil 
meabhairghalar orthu.
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   [12]
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 (c) Tá ról an-tábhachtach ag oibrithe sóisialta i soláthar cúraim agus 

tacaíochta d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu agus a 
chónaíonn sa phobal.  

  Déan cur síos ar thrí dhóigh ina dtiocfadh le hoibrí sóisialta cur le 
cúram na n-úsáideoirí seirbhísí seo.

 

 

 

  

 

 

 

   [9]
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3 (a) Déan cur síos ar cad é mar is féidir na bacainní seo a leanas 

ar rochtain seirbhísí a shárú d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 
meabhairghalair orthu.

  Suíomh geografach

   [3]

  Bacainn shíceolaíoch na heagla

   [3]

  Easpa eolais

   [3]
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  Bacainní teanga

   [3]
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 (b) Pléigh an ról atá ag an Regulation and Quality Improvement Authority 

(RQIA) maidir le soláthar cúraim d’othair a bhfuil meabhairghalair orthu.

   [9]
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 (c) Déan luacháil ar thrí pholasaí a bhfuil sé d’aidhm acu feabhas 

a chur ar chaighdeán an chúraim d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 
meabhairghalair orthu.



67

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

   [15]
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 (d) Rinne Transforming your Care – A Review of Health and Social 

Care in Northern Ireland luacháil ar éifeachtacht  “cúram sa phobal” 
d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu.  

  Cé go síleann go leor daoine go bhfuil tairbhí móra ag baint le cúram 
sa phobal, tá daoine ag éirí imníoch go mb’fhéidir go bhfuil ag teip air. 
Déan imscrúdú ar dhá thaobh na hargóna seo.
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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 gach ceann de na trí cheist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 120 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceisteanna 2(d), 2(f), 
3(a) agus 3(b).
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag gabháil do gach ceist nó do gach cuid 
de cheist.

Sláinte agus Cúram Sóisialta 
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1  Tá fóibe faoi ialtóga ar Cháit, atá 38 bliain d’aois. Thosaigh an fhóibe seo 

nuair a bhí sí ina páiste agus í ag campáil. Chuaigh ialtóg bheag i bhfostú 
ina cuid gruaige. Chuaigh Cáit ag screadach agus ag screadach agus bhí 
an-deacrachtaí ag a tuismitheoirí an ialtóg a bhaint amach as an ghruaig. 
Mar gheall air seo tá fóibe mhillteanach ar Cháit i leith ialtóga. Agus í ina 
duine fásta chuir an fhóibe seo isteach níos mó agus níos mó ar a saol. 
Dhiúltaigh sí dul ar shaoire champála nó ar shaoire charbháin lena fear 
céile agus lena cuid páistí agus anois níl sí sásta fiú cuairt a thabhairt ar 
an tuath i rith an lae.

 (a)  Bain úsáid as an chás-staidéar le hiompraíocht amháin a shainaithint 
a thabharfadh le tuiscint go bhfuil fóibe ar Cháit.

   [1]

 (b)  Scríobh dhá shiomptom ar bith is dócha a bheadh ar Cháit dá 
mbeadh ialtóg roimpi.

 1  [1]

 2  [1]

 
 (c)  Ó pheirspictíocht an iompraíochais, is féidir teoiric chlasaiceach 

riochtaithe Pavlov a úsáid le fóibe Cháit a mhíniú.  

  Déan plé ar cad é mar a dhéanfadh an teoiric seo fóibe Cháit a mhíniú.

   [6]
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 (d)  Bainfear úsáid as dí-íogrú córasach le cóir leighis a chur ar Cháit.  

Déan plé ar an dóigh a ndéanfaidh an teiripe seo iarracht cuidiú le 
Cáit an fhóibe atá uirthi a shárú.

   [9]
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 (e) Pléigh an dóigh a bhféadfaí teiripe shamhaltaithe a úsáid le Cáit a 

chóireáil. 

   [9]
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 (f)  Bheadh cur chuige eile ar fad ag síceolaithe cognaíocha, leithéidí 

Beck agus Ellis, maidir le teiripe do Cháit.  

  Déan scrúdú ar an chóireáil a dhéanfadh siadsan ar fhóibe Cháit.

   [9]
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 (g)  Mínigh buntáiste amháin agus míbhuntáiste amháin a bhaineann leis 

an chur chuige iompraíoch maidir le cóir leighis in aghaidh fóibí.

  Buntáiste

   [2]

  Míbhuntáiste

   [2]
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2  Tá an dúlagar coitianta. Thig leis na siomptóim cur isteach go mór ar 

an ghnáthshaol laethúil agus thig leo daoine a fhágáil ciaptha cráite. Tá 
cúram cainte (síceolaíoch) agus cógais fhrithdhúlagráin ar na córacha 
leighis a úsáidtear.  

 © EMIS Group plc

 (a)  Scríobh aon trí shiomptóm den dúlagar.

 1  [1]

 2  [1]

 3  [1]

 (b)  Déan cur síos ar an dóigh a n-oibríonn aon chineál amháin 
frithdhúlagráin leis an dúlagar a mhaolú.

   [3]

 (c)  I gcásanna áirithe déanann an dochtúir ginearálta (DG) an t-othar a 
atreorú i gcomhair cóireáil cainte ar nós síocanailíse.  

  Mínigh na coincheapa seo a leanas ó pheirspictíocht shíocanailíseach 
Freud agus pléigh an fheidhm atá acu maidir leis an dúlagar.

  An neamh-chomhfhios:
  Míniú

   [2]
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  An fheidhm atá aige maidir leis an dúlagar

   [2]

  Fosúchán
  Míniú

   [2]

  An fheidhm atá aige maidir leis an dúlagar

   [2]



80

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (d)  Déan luacháil ar úsáid na síocanailíse i gcóireáil an dúlagair.
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   [12]

 (e)  Cuir gach ceann de na coincheapa thíos ó pheirspictíocht 
dhaonnachaíoch Roger i bhfeidhm ar dhuine a bhfuil an dúlagar air.

  Coinníollacha fi úntais

   [3]

  Féinachtáil

   [3]
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 (f)  Déan measúnú ar an dóigh a bhféadfadh aon chúig thoisc 

shocheacnamaíocha cur le dúlagar duine.
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   [18]
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3  Déanann an cur chuige bitheolaíoch iarracht próisis agus iompraíocht 

mheabhracha a mhíniú trí dhíriú ar fheidhmiú an néarchórais ag leibhéal 
ceallach agus struchtúrach.

 (a)  Pléigh bonn bitheolaíoch na hionsaitheachta.
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   [12]

 (b)  Déan anailís ar an ról atá ag an pheirspictíocht bhitheolaíoch maidir 
le strus a mhíniú agus a chóireáil.
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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 gach ceann de na trí cheist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 120 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceisteanna 1(e), 2(e), 
3(a) agus 3(d).
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag gabháil do gach ceist nó do gach cuid 
de cheist.

Sláinte agus Cúram Sóisialta 
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1  (a)  Luaigh dhá fheidhm atá ag iarann sa chorp.

 1  [1]

 2  [1]

 (b)  Mínigh dhá fheidhm atá ag gach ceann de na cothaithigh atá luaite
  thíos.

  Próitéin

  1

   [2]

  2

   [2]

  Carbaihiodráití

  1

   [2]

  2

   [2]
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  Saillte

  1

   [2]

  2

   [2]

 (c) Mínigh an fheidhm atá ag Vitimín C san aiste bia.

   [2]

 (d)  Mínigh an fáth a dtugtar an chomhairle seo thíos maidir le cothú.

  Ba chóir an méid salainn a itheann daoine fásta ar an mheán a 
laghdú go 6g sa lá.

   [2]
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  Ba chóir do gach bean atá ag iompar clainne nó a bhfuil rún aici éirí 

torrach an méid aigéad fólach a thógann sí a mhéadú.

   [2]

  Ní ceart níos mó ná 2-3 aonad alcóil in aghaidh an lae a ól.

   [2]

 (e) Déan anailís ar riachtanais chothaitheacha daoine níos sine.
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   [15]
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2 (a) Sainaithin dhá thoisc riosca cothaithe do dhiaibéiteas chineál 2.

  1   [1]

  2   [1]

 (b) Pléigh comhairle chuí chothaithe a thabharfadh dochtúir ginearálta 
d’othar murtallach.

   [9]
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 (c) (i) Mínigh an fáth gur ag ógánaigh atá na riachtanais fuinnimh is mó.

   [3]

  (ii) Maidir le mná, mínigh an fáth a moltar ionghabhálacha fuinnimh 
níos airde le linn toirchis.

   [3]

 (d)  Déan imscrúdú ar an dóigh a dtig le tosca eacnamaíocha tionchar a 
imirt ar na roghanna bia a dhéanann daoine níos sine.

   [3]
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 (e) Tá na caighdeáin reatha chothaithe do lónta scoile agus do bhia eile 

sna scoileanna bunaithe ar an phláta dea-chothaithe.

  Déan measúnú ar cad é mar a thig le scoil na caighdeáin seo a chur i 
bhfeidhm tríd an chineál bia a chuirtear ar fáil i gclub bricfeasta.
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 Marcanna Athmharc

   [12]
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 Marcanna Athmharc
3 (a) Déan anailís ar cad é mar is féidir laghdú ar an riosca maidir le 

nimhiú bia in ionad cúram cónaithe.
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 Marcanna Athmharc

   [15]
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 Marcanna Athmharc
 (b) Déan measúnú ar an tábhacht atá le hiontógáil uisce agus le 

hiontógáil sreabhán do dhaoine níos sine.

   [9]
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 Marcanna Athmharc
 (c) Is féidir go mbeidh tionchar ag reiligiún duine ar na roghanna bia a 

dhéanann sé agus é san ospidéal: 

  Déan achoimre ar an tionchar a thiocfadh leis an reiligiún a imirt ar na 
roghanna bia a dhéanfadh daoine ó dhá reiligiún éagsúla.

   [9]
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 Marcanna Athmharc
 (d)  Tá baint ag aistí míshláintiúla bia le cuid mhór fadhbanna sláinte, 

galar cardashoithíoch, diaibéiteas chineál 2 agus ailse phutóige ina 
measc.

   Déan anailís ar an chomhairle faoi bhia is féidir a thabhairt le laghdú 
ar an riosca a bhaineann le gach ceann de na fadhbanna seo.
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 Marcanna Athmharc
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 Marcanna Athmharc

   [18]
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Treoracha Ginearálta Marcála

Réamhrá
Is é príomhchuspóir na scéime marcála seo a chinntiú go marcáiltear scrúduithe go beacht, 
go comhsheasmhach agus go cothrom. Sa scéim mharcála, tugtar léiriú do scrúdaitheoirí ar 
chineál agus ar réimse de fhreagraí iarrthóirí ar dócha gur fi ú creidiúint iad. Leagtar amach inti 
fosta na critéir ba chóir dóibh a fheidhmiú agus iad ag tabhairt marcanna ar fhreagraí iarrthóirí.

Cuspóirí measúnaithe
Thíos tá cuspóirí measúnaithe do Shláinte agus Cúram Sóisialta GCE.

Ba cheart d’iarrthóirí a bheith in ann:

CM1 Eolas agus tuiscint a léiriú ar an inneachar sainithe.

CM2 Eolas, tuiscint agus scileanna i leith a chur i bhfeidhm ar shláinte, ar chúram sóisialta 
agus comhthéacsanna luathbhlianta.

CM3 Eolas agus an tuiscint a fhaightear a imscrúdú, a anailísiú agus a luacháil, argóintí a 
chur i láthair, breithiúnais réasúnaithe a dhéanamh agus tátail a bhaint.

Caighdeán fhreagairtí na n-iarrthóirí
Nuair a bhíonn siad ag marcáil scrúdpháipéar, ba chóir do scrúdaitheoirí cáilíocht freagra a 
lorg a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, ag dalta 17 nó 18 
mbliana d’aois óir is é sin an aois atá ag formhór iarrthóirí scrúduithe GCE.

Solúbthacht sa mharcáil
Níltear ag dúil le scéimeanna marcála bheith iomlán saintreorach. Ní thig le scéim mharcála 
ar bith gach freagra a thabharfadh iarrthóir a chlúdach. I gcás freagraí nach rabhthas ag súil 
leo, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil a úsáid le bailíocht freagraí a 
mheas. Má tá fadhb ar leith ag baint le freagra, ba chóir do scrúdaitheoirí treoir a iarraidh ar an 
Scrúdaitheoir Maoirseachta.

Marcáil dhearfach
Moltar do scrúdaitheoirí bheith dearfach agus iad ag marcáil agus creidiúint chuí a thabhairt 
don méid atá ar eolas ag daltaí, an méid a thuigeann siad agus an méid a thig leo a dhéanamh 
seachas pionós a ghearradh orthu as earráidí nó as easnaimh. Ba chóir do scrúdaitheoirí 
feidhm a bhaint as réimse iomlán na marcanna atá ar fáil in aon cheist ar leith agus bheith sásta 
iomlán marcanna a bhronnadh ar fhreagra atá chomh maith is a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn 
réasúnta, ó iarrthóir GCE 17 nó 18 mbliana d’aois.  

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.

Cineálacha scéimeanna marcála
Marcáiltear tascanna nó ceisteanna inar gá d’iarrthóirí freagra sínte scríofa a thabhairt ar bhonn 
leibhéil freagraí a chuireann san áireamh cáilíocht na cumarsáide scríofa. 

Ceisteanna eile nach bhfuil ach freagraí gairide de dhíth orthu, marcáiltear iad ar bhonn pointe 
ar phointe le marcanna bronnta ar gach píosa bailí eolais a chuirtear ar fáil.
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Leibhéil freagartha
Agus cinneadh á dhéanamh acu ar an leibhéal freagartha atá le bronnadh, ba chóir do 
scrúdaitheoirí líon na bpointí léirithe ábhair i bhfreagairtí iarrthóirí a lorg lena chinntiú gur 
scríobhadh an freagra ceart don cheist agus laigí in áit amháin a chúiteamh le láidreachtaí in áit 
eile. Nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh ar mharc le bronnadh ar fhreagairt taobh istigh de 
leibhéal ar leith, táthar ag dúil leis go mbainfi dh scrúdaitheoirí úsáid as a mbreithiúnas gairmiúil.  

Cuirtear an treoir seo a leanas ar fáil le cuidiú le scrúdaitheoirí.

• Feidhmíocht tairsí: Freagairt a thuilleann creidiúint sa leibhéal más ar éigean agus ar 
chóir marc a bhronnadh uirthi ag bun an raoin nó in aice leis sin.

• Feidhmíocht idirmheánach: Freagairt a thuilleann creidiúint go follasach sa leibhéal 
agus ar chóir marc a bhronnadh uirthi i lár an raoin nó in aice leis sin.

•  Ardfheidhmíocht: Freagairt a chomhlíonann go hiomlán an cur síos leibhéil agus ar 
chóir marc a bhronnadh uirthi ag barr an raoin nó in aice leis sin.

Caighdeán na cumarsáide scríofa
Cuirtear caighdeán na cumarsáide scríofa san áireamh nuair a bhítear ag measúnú freagairtí 
iarrthóirí ar gach tasc agus ar gach ceist inar gá dóibh freagairt a thabhairt i bhfoirm shínte 
scríofa. Marcáiltear na tascanna agus na ceisteanna seo ar bhonn leibhéil freagartha. Tá tagairt 
do chaighdeán na cumarsáide scríofa sa chur síos ar gach leibhéal freagartha.  

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

Leibhéal 1:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach.
Leibhéal 2:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil.
Leibhéal 3:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil.
Leibhéal 4:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil.

Agus léirmhíniú á dhéanamh acu ar gach cur síos ar leibhéal, ba chóir do scrúdaitheoirí tagairt 
a dhéanamh don treoir mhionsonraithe thíos:

Leibhéal 1 (Bunúsach):  Tá iarracht theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta agus 
léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. Is féidir nach 
bhfuil an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach.

Leibhéal 2 (Sásúil):  Tá iarracht mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt soiléireachta 
agus léirchruinnis. Baintear úsáid as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach maith go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

Leibhéal 3 (Inniúil):  Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl 
scríbhneoireachta is cuí. Tá ábhar ábhartha eagraithe ag ardchéim soiléireachta agus 
léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chruinn chuí in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach ardchaighdeáin in úsáid leis an chiall a dhéanamh soiléir.

Leibhéal 4 (An-inniúil):  Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl 
scríbhneoireacht is cuí. Tá ábhar ábhartha iontach eagraithe ag an chéim is airde soiléireachta 
agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chruinn chuí in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, 
litriú, poncaíocht agus gramadach an-ardchaighdeánach in úsáid leis an chiall a dhéanamh go 
hiomlán soiléir.
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1 (a) Tabhair sainmhíniú ar na téarmaí seo a leanas (CM1)

  Leithcheal
  I bhfreagraí, is féidir na pointí seo a leanas a phlé:

• caitheamh le duine go héagórach ar bhonn inscne, cine, gnéis srl
• caitheamh le duine go héagórach mar gheall ar chlaontacht agus 

éadulaingt
  • na cearta céanna atá ag gach duine eile a cheilt ar dhuine aonair
   nó ar ghrúpa daoine.
  Tabharfar creidiúint do fhreagairt bhailí ar bith eile. 
  [1] d’eochar-abairt(l), [2] do shainmhíniú
  
  Claontacht
  I bhfreagraí, is féidir go bpléitear na pointí seo a leanas:

• dearcadh(dearcthaí) bunaithe ar réamhthuairimí faoi dhaoine eile 
a dtarlaíonn leithcheal mar gheall air/orthu

• dearcthaí, diúltach de ghnáth, atá bunaithe go minic ar aineolas
• tuairimí steiréitíopacha a bheith ag duine, mar shampla, bheith 

den tuairim nach bhfuil daoine níos sine chomh cliste le daoine 
níos óige.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.
  [1] d’eochair-abairt(l), [2] do shainmhíniú
  (2 × [2])    [4]

 (b) Léirigh trí dhóigh ina dtiocfadh le baill foirne ospidéil leithcheal a 
dhéanamh ar othar.  (AO1, AO2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• gan dul i gcomhairle leis an othar maidir le riachtanais chothaithe 

bunaithe ar chreidimh
• neamhaird a dhéanamh de riachtanais spioradálta, de 

chleachtais reiligiúnacha nó de riachtanais chultúrtha
• gan aistritheoir teanga a thairiscint mura dtuigeann an t-othar an 

méid atá á rá
• gan seirbhísí tacadóra a thairiscint má tá fadhbanna ag an othar 

maidir le féinabhcóideacht
• gan cur i gcoinne daoine eile atá i mbun iompraíocht 

leithchealach 
• neamhaird a dhéanamh d’othar, othar a aonrú nó faillí a 

dhéanamh in othar d’aon ghnó, ar bhonn aoise, inscne, 
míchumais, cine, creidimh, cumas cognaíoch, meabhairshláinte 
agus gnéasachta, mar shampla, gan an t-am agus an aire 
chéanna a thabhairt don othar a thugtar d’othair eile, ar bhonn 
aoise, inscne, míchumais, cine, creidimh, cumas cognaíoch, 
meabhairshláinte agus gnéasachta

• drochíde a thabhairt d’othair, mar shampla, caitheamh go garbh 
leo ar bhonn aoise nó míchumais.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil  
  (3 × [2])   [6]
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 (c) Déan cur síos ar an dóigh a dtiocfadh le leithcheal dul i bhfeidhm ar   
  othar maidir le sláinte agus folláine fhisiceach, shóisialta agus
  shíceolaíoch. (CM1, CM2)

  Éifeachtaí ar shláinte agus ar fholláine fhisiceach

  Samplaí de phointí cuí don chur síos :
• b’fhéidir go dtiocfadh meath ar a riocht
• ráta téarnaimh níos moille
• gan a bheith ábalta codladh
• gan fonn itheacháin orthu
• imeacht ón ospidéal gan an t-aire atá de dhíth orthu a fháil dá 

bharr.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil

  Éifeachtaí ar shláinte agus ar fholláine shóisialta

  Samplaí de phointí cuí don chur síos:
• b’fhéidir go mbeadh siad cúlánta/leithlisithe go sóisialta
• b’fhéidir go mothódh siad eisiata go sóisialta
• b’fhéidir go seachnódh siad suíomhanna sóisialta.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil

  Éifeachtaí ar shláinte agus ar fholláine shíceolaíoch

  Samplaí de phointí cuí don chur síos :
• b’fhéidir go mothódh siad nach bhfuil guth acu
• b’fhéidir go mothódh siad ar bheagán féinmheasa/féinmhuiníne/

féinluacha
• b’fhéidir nach mbeadh siad sona
• b’fhéidir go mbeadh siad imníoch, faoi strus
• b’fhéidir go mbeadh paranóia orthu
• b’fhéidir go mbeadh fearg orthu/go mbeadh siad ionsaitheach.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil,  [3] cur síos inniúil 
  (3 × [3])    [9]
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 (d) Anailís a dhéanamh ar an dóigh a dtiocfadh le bainisteoirí ospidéil 
cleachtas frithleithchealach a chur chun cinn. (CM1, CM2, CM3)

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint 
atá acu ar cad é mar a thiocfadh le bainisteoirí cleachtas 
frithleithchealach a chur chun cinn a roinnt ina gcomhpháirteanna 
éagsúla, mar shampla, polasaithe, baill foirne a thraenáil agus a 
mhaoirsiú, dea-shampla a thabhairt ina gcuid cleachtais féin agus cur 
glan in éadan cleachtas frithleithchealach. Caithfidh siad argóintí a 
dhéanamh agus breithiúnais réasúnaithe a thabhairt ar cad é mar a 
bhaineann saintréithe gach comhpháirte acu le suíomh ospidéil.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:

  • Polasaithe: is féidir le bainisteoirí a chinntiú go bhfuil polasaithe 
cuí i bhfeidhm. Mar shampla, nuair a bhíonn polasaí gearáin 
i suíomh ospidéil spreagtar othair le gearán a dhéanamh má 
shíleann siad gur caitheadh go héagórach leo ar bhonn cine, 
creidimh, inscne, meabhairshláinte, gnéasachta nó míchumais.  
Eiseamláir eile i gcomhthéacs ospidéil ná polasaí sceithireachta 
don fhoireann ina leagtar amach an fhreagracht atá orthu 
cleachtas leithchealach a bheadh ar bun ag baill eile den 
fhoireann a thuairisciú má fheiceann siad é. 

 
  • Oiliúint agus maoirseacht foirne: is féidir le bainisteoirí 

clár oiliúna foirne a fhorbairt a chuimsíonn oiliúint maidir le 
cleachtas frithleithchealach, amhail clár ionduchtúcháin do bhaill 
foirne úra inar chóir don ospidéal feasacht a ardú maidir le 
caitheamh go cothrom le daoine ar bhonn cine, creidimh, inscne, 
meabhairghalair, gnéasachta nó míchumais (mar shampla an 
ceart aiste bia a fháil bunaithe ar chreidimh reiligiúnda); is féidir 
le bainisteoirí meantóireacht a shocrú do bhaill foirne nua le baill 
foirne a bhfuil taithí acu ar chleachtas frithleithchealach, mar 
shampla, altraí oilte le meantóireacht a dhéanamh ar mhic léinn 
agus ar chúntóirí cúraim.

  • Dea-shampla a thabhairt ina gcleachtas féin: is féidir le 
bainisteoirí a chinntiú go mbíonn a n-iompraíocht féin ag cothú 
cleachtas frithleithchealach, mar shampla teanga chuí agus 
straitéisí cumarsáide a úsáid le hothair, teangairí a shocrú más 
gá agus faisnéis a chur ar fáil i bhformáidí cuí d’othair a bhfuil 
míchumas orthu.

  • Cur glan in éadan cleachtas leithchealach: is féidir le 
bainisteoirí úsáid a bhaint as gnásanna smachta nuair a 
tharlaíonn leithcheal agus, más cuí, droch-chleachtas foirne a 
thuairisciú dá gcomhlachtaí gairmiúla, mar shampla, leis an NMC 
d’altraí agus do mhná cabhrach.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 
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  Leibhéal 1 ([1]–[4])
  Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar an dóigh a dtiocfadh 
le bainisteoirí cleachtas frithleithchealach a chur chun cinn

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an dóigh 
a dtiocfadh le bainisteoirí cleachtas frithleithchealach a chur chun 
cinn in ospidéal

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. 
Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh 
an chiall bheartaithe soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach.

  Leibhéal 2 ([5]–[8])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas agus tuiscint shásúil ar cad é mar a thiocfadh le bainisteoirí 
cleachtas frithleithchealach a chur chun cinn

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar cad é mar 
a thiocfadh le bainisteoirí cleachtas frithleithchealach a chur chun 
cinn in ospidéal.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach sásúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([9]–[12])
  Imprisean ginearálta: inniúil  

• eolas agus tuiscint shásúil ar cad é mar a thiocfadh le bainisteoirí 
cleachtas frithleithchealach a chur chun cinn

• cumas maith léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint a chur i 
bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an dóigh a 
dtiocfadh le bainisteoirí cleachtas frithleithchealach a chur chun 
cinn in ospidéal

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireacht is 
oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta 
agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chruinn chuí in úsáid go 
forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach 
ardchaighdeáin in úsáid an chinntíonn go bhfuil an chiall soiléir.  
 [12] 31
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2 (a) Mínigh dhá rud eile a dhéanann an Ghníomhaireacht Sláinte Poiblí   
  (PHA) chun cur le sláinte agus le folláine. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• cuireann eolas ar fáil i bhfeasacháin nuachta, ar na laithreáin 

ghréasáin acu faoi cheisteanna atá suas chun dáta a bhaineann 
le sláinte daoine i dTuaisceart Éireann, mar shampla, na 
tuarascálacha is déanaí ar nimhiú ó aonocsaíd charbóin agus ar 
cad é mar is féidir rioscaí a íoslaghdú

• cuireann staitisticí maidir le líon na gcásanna de ghalair ar fáil  
do ghairmithe sláinte, mar shampla nuashonraí rialta ar an fhliú i 
dTuaisceart Éireann  

• tacaíonn le taighde ar shláinte i dTuaisceart Éireann, mar 
shampla taighde ar dhearcthaí ar chothú cíche.

• cuireann siad bileoga eolais ar fáil a bhaineann leis na hoibrithe 
sláinte agus cúram sóisialta i dTuaisceart Éireann, mar shampla, 
tugann “Don’t Infect Protect” eolas do chúramóirí faoi níochán lámh

• foilsíonn leabhair a thugann comhairle shláinte don phobal, mar 
shampla an “Pregnancy Book” a thugann mná cabhrach do mhná 
atá ag iompar clainne

• tugann eolas don phobal faoi sheirbhisí sláinte agus cúraim i 
dTuaisceart Éireann, mar shampla tugann an uimhir theileafóin 
do Lifeline ar an tsuíomh gréasáin ionas go dtig le daoine atá 
ciaptha, cráite ina n-intinn teacht ar dhuine éigin láithreach le 
labhairt leo. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil 
  (2 × [2])    [4]

 (b) Ainmnigh trí chuspóir atá ag feachtas cothú sláinte a ndearna tú 
staidéar air agus mínigh trí dhóigh ina ndéanann an feachtas iarracht 
a theachtaireacht a chur in iúl. (CM1, CM2)

  Ainm an fheachtais
  Seo roinnt samplaí den chineál ruda atá i gceist:

• Fun in the sun
• Want2stop
• FLU Aware NI
• Choose to Live Better
• Go walking
• Mind your head.

  Glacfar le gach feachtas bailí sláinte eile

  Spriocanna
  Ní gá spriocanna atá beacht go staitistiúil a thabhairt, bronn marc 

amháin do spriocanna tuairisciúla, mar shampla méadú ar, laghdú ar, 
feasacht a ardú maidir le.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile
  (3 × [1])    [3]

   Trí dhóigh ina ndéanann an feachtas iarracht a theachtaireacht a   
  chur in iúl. (CM2)
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  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• bhí láithreán gréasáin aige, mar shampla, ag tabhairt eolais agus 

comhairle, faoi cá háit ar féidir tacaíocht a fháil
• bhain úsáid as fógraí teilifíse, mar shampla, le hiarmhairtí 

iompraíochtaí a mhíniú
• bhain úsáid as íomhánna scáfara, mar shampla, grianghraif den 

ailse bhéil ar bhoscaí toitíní
• bhain úsáid as fógraíocht raidió, mar shampla, le fonn 

tarraingteach chun athrú iompraíochta a spreagadh
• bhain úsáid as bileoga, mar shampla, a léirigh staitisticí faoi  

shaincheist shláinte
• chuir scéalta/eachtraí ar fáil a thuigfeadh baill an spriocghrúpa go 

maith, mar shampla, dea-scéal faoi chailliúint mheáchain
• imeachtaí a chur chun cinn, mar shampla, siúlóidí áitiúla mar 

chuid d’fheachtas le gníomhaíocht choirp a spreagadh.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
  (3 × [2])    [6]

 (c) Léirigh cad é mar a thig le daoine freagracht a ghlacadh as a sláinte 
agus as a bhfolláine féin trí roghanna stíl mhaireachtála, trí sheirbhísí 
cúram sláinte agus sóisialta a rochtain agus trí fhéinabhcóideacht. 
(CM1, CM2)

  Roghanna stíl mhaireachtála

  Samplaí de phointí cuí don maisithe:
• aiste bia fholláin a ithe, mar shampla, 5 sciar torthaí nó glasraí 

gach lá
• aclaíocht, mar shampla, siúl nó snámh
• an méid alcóil a ólann siad a theorannú, mar shampla, de réir 

mholtaí an rialtais maidir le líon aonad sa tseachtain nó ragús óil 
a sheachaint

• drugaí neamhdhleathacha a sheachaint, mar shampla, cannabas 
a chaitheamh 

• caitheamh tobac agus caitheamh fulangach tobac a sheachaint
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] léiriú bunúsach, [2] léiriú sásúil, [3] léiriú inniúil

  Seirbhísí sláinte agus cúram sóisialta a rochtain

  Samplaí de phointí cuí le léiriú:
• freastal ar scrúduithe sláinte go rialta, mar shampla, scrúduithe 

fi aclóireachta gach sé mhí
• glacadh le cuirí chun scagthástála, mar shampla, scagadh le 

haghaidh ailse chíche ar mhná atá os cionn caoga bliain d’aois
• coinní dochtúra a dhéanamh sula dtéann cúrsaí sláinte in 

olcas, mar shampla, dul chuig an dochtúir maidir le hionfhabhtú 
cliabhraigh
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• deiseanna do scrúduithe sláinte a thapú nuair a bhíonn siad 
ar fáil ag an obair nó ó eagraíochtaí deonacha, mar shampla, 
seiceálacha brú fola a dhéanann altra sláinte ceirde nó 
scagthástáil cíoch a chuireann carthanacht ailse ar fáil 

• freastal ar choinní le hoibrí sóisialta, mar shampla, chun cuidiú a 
fháil le géarchéim teaghlaigh.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] léiriú bunúsach, [2] léiriú sásúil, [3] léiriú inniúil

  Féinabhcóideacht

  Samplaí de phointí cuí le léiriú:
• iarraidh ar dhochtúir ginearálta iad a chur ar aghaidh chuig 

speisialtóir, mar shampla, gínéiceolaí nó néareolaí
• tuairim eile a iarraidh ar dhochtúir ospidéil, mar shampla, go 

gcuirfí ar aghaidh iad chuig speisialtóir eile
• taighde a dhéanamh i leabharlann nó ar an idirlíon ar a riocht féin 

agus ar chineálacha cóireála is féidir a fháil agus an chóir leighis 
is nua-aimseartha a iarraidh.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] léiriú bunúsach, [2] léiriú sásúil, [3] léiriú inniúil 
  (3 × [3])   [9]

 (d) Déan cur síos ar gach cur chuige thíos a úsáidtear i bhfeachtais um   
  cur chun cinn na sláinte. (CM1, CM2)

  Cur chuige leighis
  Baintear úsáid as an chur chuige seo le drochshláinte a chosc. Is 

ar bhearta coisctheacha amhail imdhíonadh agus scagthástáil a 
dhíríonn sé. Déanann gairmithe leighis iarracht smacht a choinneáil 
ar fhadhbanna sláinte sa phobal, go minic mar fhreagra ar 
pholasaithe rialtais, mar shampla an clár vacsaínithe MMR.

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil

  Cur chuige oideachais
  Déanann an cur chuige seo iarracht faisnéis a chur ar fáil agus eolas 

a fheabhsú chun go mbeidh daoine in ann roghanna feasacha a 
dhéanamh faoina n-iompraíocht sláinte. Is féidir go mbeidh seisiúin 
eolais i gceist, mar shampla, cainteanna i scoileanna nó in ionaid 
oibre ag míniú buntáistí na maireachtála folláine agus buntáistí na 
haclaíochta don sláinte. Nó, sampla eile den chur chuige seo ná 
litríocht fhaisnéiseach, amhail bileog a chuireann síos ar éifeachtaí 
bianna éagsúla ar an chorp nó a thugann staitisticí ar an mhurtall.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil,
  [3] cur síos inniúil
  (2 × [3])   [6] 
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 (e) Déan luacháil ar chur chuige na n-athruithe sóisialta maidir le cur 
chun cinn na sláinte. (CM3)

  I dtéarmaí na luachála: caithfidh iarrthóirí breithiúnas a thabhairt ar 
láidreachtaí agus ar laigí chur chuige na n-athruithe sóisialta maidir le 
cur chun cinn na sláinte.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:

  Láidreachtaí chur chuige na n-athruithe sóisialta
• Cuireann athrú dearcaidh chun cinn: nuair a bhíonn ar dhaoine 

a n-iompraíocht a athrú is minic a athraíonn a gcuid dearcthaí 
fosta, mar shampla, ó tháinig an cosc ar chaitheamh tobac istigh 
aontaíonn an chuid is mó de lucht caite tobac nár chóir dóibh 
bheith ina gcúis le caitheamh fulangach 

• Tionchar forleathan: imríonn tionchar ar chuid mhór daoine, mar 
shampla, caithfidh gach ball den phobal cloí le hathruithe sa dlí

• Ardleibhéal comhréireachta: oibríonn go maith in amanna mar ní 
maith le daoine bheith éagsúil le gach duine eile sa tsochaí

• Aithníonn na cinntithigh shocheacnamaíocha i dtaca le sláinte 
amhail bochtanas, drochdhálaí maireachtála agus easpa 
oideachais

• Aithníonn éagsúlachtaí i gcúrsaí sláinte sa phobal atá bunaithe 
ar aicme agus aithníonn mar sin gur chóir don phobal, agus ní 
don duine aonair amháin, a bheith páirteach i gcur chun cinn 
stíleanna maireachtála níos folláine.

• Caithfidh an rialtas agus lucht déanta polasaithe a bheith  
freagrach as sláinte an phobail.

  Laigí chur chuige na n-athruithe sóisialta 
• Breathnaítear air mar chur isteach ón stat: ní maith le daoine go 

mbíonn an “stát róchaomhnach” ag rá leo cad é ba chóir dóibh a 
dhéanamh nó gan a dhéanamh, agus b’fhéidir go gcuirfeadh siad 
ina éadan

• Dúshlán an scála: cur chuige ar mhórscála de dhíth agus is 
féidir go dtógfaidh sé cuid mhór ama lena chur i bhfeidhm mar 
gheall ar an ghá le comhairliúchán nó le polasaithe agus dlíthe 
a fhorbairt, mar a tharla leis an chosc ar thobac nuair a bhí 
feachtas ollmhór costasach fógraíochta de dhíth le gnólachtaí 
agus leis an phobal a spreagadh chun cloí leis

• Tionchar ar dhaoine aonair: seans go mothóidh daoine go bhfuil 
an stát ag díriú orthu nó ag déanamh imeagla orthu go háirithe 
má áirítear i measc lucht briste an dlí iad.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Imprisean ginearálta: bunúsach 

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar chur chuige na n-athruithe 
sóisialta maidir le cur chun cinn na sláinte.

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist
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• cumas teoranta léirithe mair le luacháil a dhéanamh ar chur 
chuige na n-athruithe sóisialta maidir le cur chun cinn na sláinte

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil ar chur chuige na n-athruithe sóisialta 
maidir le cur chun cinn na sláinte

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe luacháil a dhéanamh ar chur chuige na 
n-athruithe sóisialta maidir le cur chun cinn na sláinte 

• ag barr an bhanda seo caithfidh iarrthóirí plé a dhéanamh ar 
láidreachtaí agus ar laigí an chur chuige araon – ní bhronnfar 
níos mó ná [5] ar fhreagraí a dhíríonn ar na láidreachtaí amháin 
nó ar na laigí amháin go fiú má tá na pointí pléite go maith 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Imprisean ginearálta: inniúil 

• eolas agus tuiscint inniúil ar chur chuige na n-athruithe sóisialta 
maidir le cur chun cinn na sláinte

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe luacháil a dhéanamh ar chur chuige na 
n-athruithe sóisialta maidir le cur chun cinn na sláinte

• Ag barr an bhanda marcála seo, ba chóir go bpléifeadh daltaí 
dhá láidreacht agus dhá laige ar a laghad de chur chuige na 
n-athruithe sóisialta go measartha mionsonraithe

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid leis an chiall a dhéanamh 
soiléir. [9] 37
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3 (a) Tabhair sainmhíniú ar na téarmaí seo a leanas. (CM1)

  Meabhairshláinte

  Samplaí de shainmhínithe cuí:
• ní amháin nach bhfuil meabhairghalar ann, ach is cineál de dhea-

bhail shuibiachtúil í
• duine ag braistint go bhfuil siad in ann déileáil le cúrsaí an tsaoil, 

go bhfuil smacht acu ar a saol, go bhfuil siad in ann tabhairt faoi 
dhúshláin agus freagracht a ghlacadh, go bhfuil féinmhuinín agus 
cuspóir ina saol acu

• an intinn ag feidhmiú mar is ceart agus bláth ar a 
ngníomhaíochtaí dá barr, caidrimh shásúla le daoine eile, agus 
an cumas iad a chur in oiriúint don athrú agus deacrachtaí a 
shárú 

• an cumas smaointe agus mothúcháin a eagrú go soiléir agus go 
comhleanúnach.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] d’eochairabairt(í), [2] do shainmhíniú

  Meabhairghalar

  Samplaí de fhreagairtí cuí: 
• fadhb leighis a chuireann isteach ar dhuine maidir le 

smaointeoireacht, mothú, spionn, cumas caidreamh a dhéanamh 
le daoine eile agus feidhmíocht laethúil agus thig leis duine ar 
bith a bhualadh beag beann ar aois, ar chine, ar reiligiún nó ar 
ioncam

• tagraíonn meabhairghalar do riocht a thig a dhiagnóisiú agus a 
chuireann isteach go sonrach ar dhuine maidir le cumas 
cognaíoch, cumas mothúchánach nó cumas sóisialta mar 
shampla dúlagar, imní, scitsifréine.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] d’eochairabairt(í), [2] do shainmhíniú
  (2 × [2])   [4]

 (b) Mínigh dhá dhóigh ina dtig le hinscne dul i bhfeidhm ar fholláine   
  shíceolaíoch (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú: 
• diagnóisítear níos mó ban ná fear leis an dúlagar – tá cineálacha 

dúlagair ann nach dtagann ach ar na mná, mar shampla, dúlagar 
iarbhreithe nó dúlagar a bhfuil baint aige le meanapás

• is dóichí fireannaigh féinmharú nó dochar a dhéanamh dóibh 
féin, ach is dóichí mná cuidiú a lorg 

• is dóichí fireannaigh alcól a mhí-úsáid le déileáil le fadhbanna 
mothúchánacha

• is dóichí féinmheas íseal a bheith ar fhireannaigh de thoradh 
na dífhostaíochta agus is féidir seo a nascadh le coincheap an 
fhireannaigh mar “shaothraí” 
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• b’fhéidir go mbeadh sé deacair ag baineannaigh an dá thrá 
a fhreastal idir a gcuid oibre agus a ról sa teaghlach, an áit a 
mbíodh níos mó freagrachta acu go traidisiúnta

• bíonn baineannaigh thar a bheith leochaileach ó thaobh 
féinmheas íseal de, mar gheall ar fhéiníomhá dhiúltach choirp. 
Thig leis seo bheith nasctha le híomhánna den tarraingteacht 
sna meáin, mar is baineannaigh 9 as gach 10 a bhfuil neamhoird 
itheacháin orthu

• is dóichí fadhbanna meabhairshláinte neamhdhiagnóisithe a 
bheith ag fireannaigh, mar gurb éadóichí iad labhairt le cairde nó 
lena ndochtúir ginearálta 

• is dóichí tráma a bheith ar fhireannaigh a d’fhéadfadh a bheith 
bainteach le fadhb shíceolaíoch, mar shampla, neamhord struis 
iarthrámaigh (PTSD) mar gheall ar chogaíocht nó taismí bóthair. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil 
  (2× [2])    [4]

 (c) Mínigh an dóigh a dtig le sláinte mhaith coirp tionchar dearfach a imirt
  ar fholláine shíceolaíoch. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• féinmheas ard – cuma mhaith agus ag mothú go maith agus 

féinchoincheap dearfach mar sin
• neamhspleách – mothaíonn go bhfuil smacht acu ar a saol 

mar gheall ar an dea-shláinte atá mar thoradh ar na stíleanna 
maireachtála a roghnaíonn siad

• b’fhéidir go mbeadh mothúcháin dhearfacha acu, mar shampla 
sonas, saoirse ó imní agus ó bhuairt, ag mothú féinmhuiníneach

• is éadóichí fadhbanna meabhairghalair amhail dúlagar a bheith 
orthu.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú sásúil, [3] míniú inniúil
  (1 × [3])   [3]

 (d) Bain úsáid as na ceannteidil seo a leanas agus pléigh na héifeachtaí   
  sóisialta a thiocfadh a bheith ar theaghlach má bhíonn duine a bhfuil  
  meabhairghalar orthu ann. (CM1, CM2)

  Éifeachtaí ar chaidreamh teaghlaigh 

  Samplaí de phointí cuí le himscrúdú:
• seans go neartófar ar an cheangal idir baill an teaghlaigh, mar 

shampla an teaghlach sínte agus cairde ag tabhairt tacaíochta
• seans go mbeidh teannas idir baill an teaghlaigh
• seans go mbeidh tionchar diúltach ar an phósadh. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] iniúchadh bunúsach, [2] iniúchadh sásúil, [3] iniúchadh inniúil
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  Éifeachtaí ar ghníomhaíochtaí fóillíochta teaghlaigh 

  Samplaí de phointí cuí le himscrúdú:
• is féidir go gcaithfidh an teaghlach roinnt gníomhaíochtaí 

fóillíochta a thabhairt suas
• is féidir go roghnaíonn an teaghlach roinnt gníomhaíochtaí 

fóillíochta a thabhairt suas chun cuidiú le cúram an duine
• is féidir go bhfuil an duine róthinn le himeacht ón bhaile, rud a 

fhágann nach mbíonn saoire ag duine ar bith sa teaghlach. 
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] iniúchadh bunúsach, [2] iniúchadh sásúil, [3] iniúchadh inniúil

  Éifeachtaí ar fhostaíocht teaghlaigh

  Samplaí de phointí cuí le himscrúdú:
• is féidir go mbeidh ar bhaill teaghlaigh am saor a ghlacadh ón 

obair le cúram a thabhairt don duine
• is féidir go gcuirfear isteach ar dheiseanna don ardú céime ag 

an obair mar gheall ar na baill teaghlaigh a bheith buartha faoin 
duine

• is féidir go gcaillfidh na baill teaghlaigh amach ar dheiseanna 
don ragobair nó ar chúrsaí traenála mar gheall ar na freagrachtaí 
cúraim atá orthu sa bhaile

• is féidir go mbeidh drochthionchar ar fheidhmíocht na mball 
teaghlaigh ag an obair

• is féidir go mbeidh ar bhaill an teaghlaigh smaoineamh ar a gcuid 
uaireanta a ghearradh nó éirí as an obair. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile. 

  [1] iniúchadh bunúsach , [2] iniúchadh sásúil, [3] iniúchadh inniúil
  (3 × [3])    [9]

 (e) Úsáid samplaí agus déan anailís ar cheithre dhóigh ina gcuireann
  eagraíochtaí deonacha le sláinte agus le folláine na ndaoine a
  úsáideann a gcuid seirbhísí. (CM1, CM2, CM3)

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint atá 
acu ar cad é mar a chuireann eagraíochtaí deonacha le sláinte 
agus le folláine na ndaoine a úsáideann a gcuid seirbhísí a roinnt 
ina gcomhpháirteanna éagsúla, mar shampla, cúram díreach, eolas 
agus comhairle a thabhairt, deiseanna don chaidreamh shóisialta 
a chur ar fáil, tacaíocht mhothúchánach, tacaíocht phraiticiúil agus 
seirbhísí eile, abhcóideacht, cairdeas, taighde agus stocaireacht.  
Caithfidh siad argóintí a dhéanamh agus breithiúnais réasúnaithe 
a thabhairt ar cad é mar a chuireann saintréithe ceithre cinn de 
na comhpháirteanna seo le sláinte agus le folláine na n-úsáideoirí 
seirbhísí, ag tabhairt samplaí beachta de na rudaí a dhéanann réimse 
eagraíochtaí deonacha.
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  Samplaí de fhreagairtí cuí:

  • Cúram díreach: soláthraíonn seirbhísí cúraim agus altranais in 
ionad lae, in ospís nó i dtithe na n-úsáideoirí seirbhísí féin. Mar 
shampla, cuireann Marie Curie seirbhísí cúraim mhaolaithigh ar 
fáil d’úsáideoirí seirbhísí sa bhaile nó in ospísí.

  • Faisnéis agus comhairle a chur ar fáil: soláthraíonn faisnéis 
faoina gcuid ceart d’úsáideoirí seirbhísí, mar shampla an 
Comhairle Saoránach faoi chearta maidir le sochar stáit; litríocht, 
mar shampla cuireann Chest Heart and Stroke bileoga ar fáil 
chun cuidiú le húsáideoirí seirbhísí an tinneas nó an míchumas 
atá orthu a thuiscint agus a bhainistiú; comhairle do theaghlaigh 
úsáideoirí seirbhísí faoin dóigh le tacú le húsáideoirí seirbhísí 
agus le fhreastal ar a gcuid riachtanas, mar shampla cuireann 
Mencap comhairle ar theaghlaigh faoin dóigh le tacú le daoine a 
bhfuil riachtanais foghlama orthu.

  • Tacaíocht mhothúchánach: soláthraíonn, mar shampla, línte 
cabhrach, comhairleoireacht nó rochtain ar ghrúpaí tacaíochta áit 
a dtig le húsáideoirí seirbhísí bualadh le daoine eile atá ag plé le 
dúshláin den chineál chéanna.

  • Soláthraíonn deiseanna don chaidreamh shóisialta: mar 
shampla, reáchtálann Age NI ionaid lae do dhaoine níos sine, 
reáchtálann Mencap and Autism NI clubanna óige do dhaoine 
óga atá faoi mhíchumas foghlama agus soláthraíonn Cumann 
Naomh Uinseann de Pól lóistín saoire do dhaoine atá ar an 
ghannchuid.

  • Tacaíocht phraiticiúil agus seirbhísí eile: cuireann eagraíochtaí 
deonacha réimse leathan seirbhísí ar fáil ag brath ar fhócas na 
heagraíochta, mar shampla tugann Cumann Naomh Uinseann de 
Pól dearbháin bhia amach, cuireann Cumann na Croise Deirge 
seirbhísí iompair agus béilí sa bhaile ar fáil, tairgeann Action 
Cancer seirbhísí scagthástála; agus cuireann an Cystic Fibrosis 
Trust áiseanna agus trealamh ar fáil

  • Abhcóideacht: cuireann eagraíochtaí deonacha amhail an 
RNID, Niamh and Autism NI urlabhraithe ar fáil chun cuidiú 
maidir le cúrsaí ar nós seirbhísí tithíochta nó seirbhísí sláinte 
agus cúram sóisialta a rochtain, nó cuireann siad ateangairí ar 
fáil nuair a bhíonn gá leo.

  • Seirbhísí Cairdis: tá scéim ag cuid de na heagraíochtaí 
deonacha faoina dtugann oibrithe deonacha cuairt ar úsáideoirí 
seirbhísí amhail daoine leochaileacha atá faoi mhíchumas 
foghlama nó a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu, nó 
téann siad in éineacht leo ar thurasanna. Is sampla de seo é an 
Cumann Alzheimer.
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  • Taighde: bíonn go leor eagraíochtaí deonacha ag déanamh 
taighde nó ag maoiniú taighde, mar shampla, ar cheisteanna 
sláinte, ar bhochtanas i measc páistí, ar thinneas agus ar 
chóracha leighis. Tá an Cystic Fibrosis Trust, Cancer Research 
agus Chest Heart and Stroke i measc na n-eagraíochtaí seo. 

  • Stocaireacht: bíonn go leor eagraíochtaí deonacha ag 
stocaireacht ar an rialtas, mar shampla, le seirbhísí a fheabhsú, 
le tacaíocht airgid a thabhairt do ghrúpaí leochaileacha agus dá 
dteaghlaigh, le reachtaíocht a fheabhsú chun leithcheal orthu a 
chosc. Tá Age NI agus Praxis ar shamplaí de na heagraíochtaí 
seo.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile. 

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í  

  Leibhéal 1 ([1]–[4]) 
  Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar na dóigheanna ina 
gcuireann eagraíochtaí deonacha le sláinte agus le folláine a 
n-úsáideoirí seirbhísí

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar na 
dóigheanna ina gcuireann eagraíochtaí deonacha le sláinte agus 
le folláine a n-úsáideoirí seirbhísí

• liosta de suas le ceithre dhóigh in ionad anailís a dhéanamh 
orthu 

• b’fhéidir nach mbeadh samplaí ar bith luaite.
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 

theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([5]–[8]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas agus tuiscint shásúil ar na dóigheanna ina gcuireann 
eagraíochtaí deonacha le sláinte a n-úsáideoirí seirbhísí

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar na 
dóigheanna ina gcuireann eagraíochtaí deonacha le sláinte agus 
le folláine a n-úsáideoirí seirbhísí 

• b’fhéidir go ndéanfadh siad anailís ar níos lú ná ceithre dhóigh nó 
go mbeadh anailís níos mionsonraithe ar chuid de na dóigheanna 
ná ar chuid eile

• le gnóthú ar an leibhéal seo, ní mór samplaí beachta den dóigh 
a mbíonn eagraíochtaí deonacha ag cur le sláinte agus folláine a 
lua
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• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach sásúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir. 

  Leibhéal 3 ([9]–[12]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint mhaith ar na dóigheanna ina gcuireann 
eagraíochtaí deonacha le sláinte agus le folláine a n-úsáideoirí 
seirbhísí

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe anailís a dhéanamh ar cheithre dhóigh ina 
gcuireann eagraíochtaí deonacha le sláinte agus le folláine a 
n-úsáideoirí seirbhísí

• caithfear anailís a dhéanamh ar gach ceann de na ceithre dhóigh 
le gnóthú ag barr an leibhéil seo

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. Tá 
saintéarmaíocht chuí chruinn in úsáid go forleathan. Tá cur i 
láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach ardchaighdeáin in úsáid  
leis an chiall a dhéanamh soiléir.  [12]

  Iomlán

32

100
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1  (a) Mínigh na téarmaí seo a leanas: (CM1, CM2)

  Míchumas

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• cumas feidhmiúlachta caillte nó laghdaithe  
• cumas gníomhaíochtaí nó feidhmeanna a dhéanamh in easnamh 

nó caillte 
• feidhmíocht theoranta maidir leis an ghnáthshaol laethúil  
• mínormáltacht anatamaíoch, fhiseolaíoch nó shíceolaíoch
• an míbhuntáiste sóisialta a bhíonn ar dhaoine a bhfuil lagú orthu.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
  (1 × [2])   [2]

  Coincheap ‘an riachtanais’

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• bunriachtanas a ndéantar riar air le sláinte agus folláine shóisialta 

an duine a chinntiú 
• is féidir go mbeidh riachtanais fhisiceacha, riachtanais intleachta, 

riachtanais mhothúchánacha agus riachtanais shóisialta san áireamh
• thig le hoibrithe creatlach a úsáid chun riachtanais duine a mheas 

agus is féidir go mbeidh cúrsaí amhail timpeallacht shábháilte, 
riachtanais spioradálta, cumarsáid, aclú agus codladh i gceist leis.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
  (1 × [2])   [2]

 (b) Cuir síos ar thrí dhóigh ina dtiocfadh le hoibrí sóisialta tacaíocht a 
thairiscint don Uasal Evans agus dá bhean chéile. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí don chur síos:
• na riachtanais atá acu a mheas, mar shampla, do thacaíocht TS 

(OT) nó do sheirbhísí ar nós béilí sa bhaile
• stocaireacht a dhéanamh ar a son, mar shampla, le baill teaghlaigh 

nó le heagraíochta deonacha áitiúla a thabharfaidh tacaíocht
• dul i gcomhairle leis an fhoireann ildisciplíneach atá ag plé leis 

an lánúin, mar shampla, eolas a roinnt leis an dochtúir ginearálta, 
leis na haltraí ceantair, agus le soláthróirí seirbhísí cúram baile

• tacaíocht mhothúchánach a thabhairt, mar shampla, éisteacht 
lena gcuid buarthaí agus an plean cúraim agus an cuidiú atá ar 
fáil a mhíniú

• pleananna cúraim a bhainistiú de réir mar a athraíonn agus a 
fhorbraíonn a riachtanais

• tacaíocht airgid a fháil don Uasal Evans, mar shampla, sochair 
• tacú le Bean Evans ar dhóigheanna eile, mar shampla, measúnú 

cúramóra a chomhlánú.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil
  (3 × [3]) [9]
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 (c) Úsáid a bhaint as na ceannteidil seo a leanas agus léirigh cad é mar 
a thiocfadh lena bhean chéile freastal ar riachtanais an Uasail Evans. 
(CM1, CM2)

  Riachtanais fhisiceacha

  Samplaí de phointí cuí le léiriú:
  Riachtanais: cuimsíonn seo cógas, cothú, dídean, teas, agus 

aclaíocht
• thig léi súil a choinneáil ar théarnamh a céile agus an dáileog 

cheart de chógais ordaithe a thabhairt dó ag na huaireanta agus 
de réir na ndáileog riachtanach; agus thig léi é a thabhairt chuig 
coinní leighis fosta

• thig léi riar ar a riachtanais chothaitheacha trí bhéilí folláine a 
dhéanamh nó a cheannach dó, béilí a bhfuil dúil aige iontu a 
dhéanfaidh a neart a mhéadú 

• thig léi a chinntiú go bhfuil an teach teolaí compordach mar is 
féidir go mothóidh sé níos fuaire má laghdaítear ar a luaineacht; 
thig léi breosla a ordú agus blaincéid bhreise a thabhairt dó a 
choinneoidh te é san oíche agus i rith an lae

• thig léi a chinntiú go gcaitheann sé éadaí scaoilte compordacha 
chun cuidiú lena neamhspleáchas, sa dóigh go mbeidh sé in ann 
bogadh thart níos éasca agus go mbeidh ar a chumas tascanna 
pearsanta a dhéanamh dó féin, más féidir é

• thig léi é a spreagadh chun siúl a dhéanamh gach lá agus a 
chuid cleachtaí a dhéanamh chun a lúth a fheabhsú agus chun a 
neart agus a fhuinneamh a fhorbairt  

• thig léi áiseanna soghluaisteachta a iarraidh ar ghairmithe amhail 
TS (OT) nó fisiteiripeoirí, má tá gá leo nó iarraidh orthu a chuid 
áiseanna a athrú de réir mar a éiríonn sé níos láidre.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] léiriú bunúsach, [2] léiriú sásúil, [3] léiriú inniúil

  Riachtanais shóisialta

  Samplaí de phointí cuí le léiriú:
  Riachtanais: cuimsíonn seo caidrimh a thógáil agus a choinneáil, 

cairdeas, gnáthamh, agus idirghníomhaíocht le daoine eile 
• thiocfadh léi é a thabhairt ar thurais nuair a thagann an lúth ar 

ais ionas go mbeidh sé in ann bualadh le daoine eile agus go 
mothóidh sé go bhfuil sé mar chuid phobal áitiúil

• thiocfadh léi é a spreagadh chun clárú le clubanna áitiúla ionas 
go mbeidh sé ábalta bualadh le daoine atá ar comhdhearcadh, ar 
comh-ábhair suime agus ar comhaois leis 

• thiocfadh léi cuidiú leis dul chun na heaglaise le go mbuailfidh sé 
le seanchairde

• thiocfadh léi cuairteanna ar bhaill teaghlaigh a shocrú leis an 
   chaidreamh shóisialta thábhachtach leis an teaghlach a choinneáil

• thiocfadh léi socrú go dtiocfadh baill teaghlaigh agus cairde ar 
cuairt nuair a thagann a fear céile abhaile chun é a spreagadh le 
bheith i gcuideachta daoine eile.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] léiriú bunúsach, [2] léiriú sásúil, [3] léiriú inniúil
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  Riachtanais intleachta

  Samplaí de phointí cuí le léiriú:
  Riachtanais:  cuimsíonn seo spreagadh trí ghníomhaíochtaí foghlama 

agus trí chaithimh aimsire agus eolas agus tuiscint ar an riocht atá air
• thiocfadh léi é a spreagadh le hamharc ar an nuacht nó ar 

chláir fhaisnéise nó ar chláir a thaitníonn leis ionas go dtig 
leo a gcomhrá a dhéanamh orthu, agus a intinn a choinneáil 
gníomhach ar an dóigh sin

• thiocfadh léi nuachtáin agus irisí a cheannach lena spreagadh a 
intinn a choinneáil gníomhach mar shampla coinneáil suas chun 
dáta leis an nuacht nó crosfhocail a dhéanamh

• thiocfadh léi labhairt leis faoi fhreastal ar an ionad lae áitiúil lena 
fhorbairt intleachtúil a spreagadh mar shampla le bheith páirteach 
i gcaithimh aimsire nó i quizeanna.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] léiriú bunúsach, [2] léiriú sásúil, [3] léiriú inniúil
  (3 × [3])   [9]

 (d) (i) Mínigh coincheap ‘an athchumasaithe’ (CM1)  
 
   Is dianseirbhís ghairid é an t-athchumasú, a dhéantar sa bhaile 

de ghnáth, a thairgtear do dhaoine atá faoi mhíchumais agus 
dóibh siúd atá leochaileacha nó atá ag teacht chucu féin ó 
thinneas nó ó ghortú. Cuidíonn an t-athchumasú le daoine a 
bhfuil meath tagtha ar a sláinte agus/nó a bhfuil tacaíocht bhreise 
de dhíth orthu, cuidíonn sé leo na scileanna atá riachtanach 
le iad a choinneáil sábháilte agus neamhspleách sa bhaile a 
fhoghlaim arís.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú sásúil, [3] míniú inniúil
   (1 × [3])  [3]

  (ii) Mínigh dhá bhuntáiste a bhainfeadh an tUasal Evans as seirbhís 
athchumasaithe a bheith ar fáil dó. (CM1, CM2)

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• feabhsaíonn folláine (feidhmíocht fhisiceach agus cáilíocht 

na beatha)
• feabhsaíonn a neamhspleáchas
• fágann sé gur faide a bheas sé in ann cónaí sa bhaile  
• éascaíonn luathscaoileadh ón ospidéal.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
   (2 × [2])   [4]
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 (e) Déan anailís ar cheithre dheacracht a thiocfadh a bheith ag 
cúramóirí neamhfhoirmiúla agus iad ag tabhairt aire do dhuine 
muinteartha sa bhaile. (CM1, CM2, CM3)

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint 
atá acu ar na deacrachtaí a thiocfadh a bheith ag cúramóirí 
neamhfhoirmiúla a roinnt ina gcomhpháirteanna éagsúla, mar 
shampla, fadhbanna fisiceacha, fadhbanna mothúchánacha 
agus fadhbanna airgid. Caithfidh siad argóintí a dhéanamh agus 
breithiúnais réasúnaithe a thabhairt ar cad é mar a thig le saintréithe 
gach faidhbe dul i bhfeidhm ar chúramóirí neamhfhoirmiúla.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:
• Fadhbanna fisiceacha mar shampla: uaireanta bíonn cúramóirí 

traochta mar is minic iad ag obair 24 uair sa lá agus thig leis seo 
dul i bhfeidhm ar chaighdeán an chúraim a thig leo a sholáthar. In 
amanna tagann tinneas ar na cúramóirí féin rud a fhágann mothú 
ciontachta ar an duine atá faoina gcúram agus a imríonn tionchar 
ar chaighdeán an chúraim. Go minic ní bhíonn cúramóirí oilte 
chun daoine a bhogadh nó a láimhseáil agus mar sin thig leo iad 
féin nó duine muinteartha a ghortú trí thimpiste. 

 
• Fadhbanna mothúchánacha mar shampla: is beag am a 

fhaigheann cúramóirí saor ó ról an chúramóra agus bíonn siad 
sáinnithe agus faoi strus. Is féidir go mbraitheann siad aonarach 
scoite, gan daoine acu le labhairt leo agus gan teagmháil acu 
lena gcairde. Uaireanta bíonn frustrachas ar chúramóirí nuair 
a fheictear dóibh nach dtugtar aitheantas don ról s’acu agus 
go nglactar leis an méid a dhéanann siad gan bhuíochas.  
Cuireann sé crua ar chúramóirí, uaireanta, bheith ag amharc ar 
dhuine muinteartha i ndrochshláinte nó i bpian agus is doiligh 
an brú mothúchánach a láimhseáil. Is féidir go mbíonn náire ar 
chúramóirí nuair a bhíonn orthu tascanna pearsanta a dhéanamh 
do dhuine muinteartha.

• Fadhbanna airgid mar shampla: seans go mbeidh ar 
chúramóirí éirí as a gcuid oibre nó glacadh le hobair 
pháirtaimseartha rud a chuireann imní agus an brú airgid orthu 
nuair is beag tacaíocht airgid a thugann an rialtas. Seans go 
gcaillfidh cúramóirí óga amach ar a gcuid oideachais agus thig 
leis sin dul i bhfeidhm ar dheiseanna fostaíochta san fhadtéarma.

 
• Deacrachtaí tacaíocht shásúil a rochtain mar shampla:  

uaireanta is beag sásamh a fhaigheann cúramóirí ón chuidiú 
óna dteaghlach agus ó dhaoine eile. Seans go mbíonn cúramóirí 
míshásta leis an tsoláthar theoranta seirbhíse a fhaigheann siad 
ó chúramóirí foirmiúla, mar shampla, 15 nóiméad ar maidin agus 
sa tráthnóna, agus bíonn sé doiligh orthu cúram faoisimh nó 
tacaíocht eile a rochtain. Uaireanta bíonn siad aineolach ar an 
chuidiú atá ar fáil dóibh agus ar an dóigh le é a rochtain.
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• Tionchar diúltach ar chaidrimh mar shampla: is minic a 
bhíonn cúramóirí thíos ina gcuid caidreamh féin agus i saol 
an teaghlaigh mar gheall ar na freagrachtaí a théann le cúram 
a dhéanamh de dhuine. Má bhíonn olc ar dhuine is féidir go 
gcuirfidh sé isteach ar na caidrimh chúraim agus ar chaighdeán 
an chúraim. Seans go sílfidh cúramóirí go bhfuil siad ag 
déanamh faillí i mbaill eile teaghlaigh, mar shampla, a bpáistí.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í 
 
  Leibhéal 1 ([1]–[4])
  Imprisean ginearálta: bunúsach 

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar na deacrachtaí a 
thiocfadh a bheith ag cúramóirí neamhfhoirmiúla agus iad ag 
tabhairt aire do dhuine muinteartha sa bhaile

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar na 
deacrachtaí a bhíonn le sárú ag cúramóirí neamhfhoirmiúla agus 
iad ag tabhairt aire do dhuine muinteartha sa bhaile 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach. 

  Leibhéal 2 ([5]–[8]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil ar na deacrachtaí a thiocfadh a 
bheith ag cúramóirí neamhfhoirmiúla agus iad ag tabhairt aire do 
dhuine muinteartha sa bhaile

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar na ceisteanna

• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar na 
deacrachtaí a bhíonn le sárú ag cúramóirí neamhfhoirmiúla agus 
iad ag tabhairt aire do dhuine muinteartha sa bhaile

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([9]–[12]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar na deacrachtaí a thiocfadh a bheith 
ag cúramóirí neamhfhoirmiúla agus iad ag tabhairt aire do dhuine 
muinteartha sa bhaile

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist
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• léiríonn cumas inniúil le hanailís a dhéanamh ar cheithre 
dheacracht a thiocfadh a bheith ag cúramóirí neamhfhoirmiúla 
agus iad ag tabhairt aire do dhuine muinteartha sa bhaile

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid leis an chiall a dhéanamh 
soiléir. [12] 41
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2 (a) Mínigh trí dhóigh ina dtig le heagraíochtaí príobháideacha maoiniú a 
fháil. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• íocaíocht phríobháideach
• árachas sláinte príobháideach
• conarthaí, mar shampla le hiontaobhais nó le seirbhísí sóisialta 
• iasacht bhainc/ghnólachta
• infheisteoirí

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
  (3 × [2])    [6] 

 (b) Scrúdaigh trí bhuntáiste a bhaineann le comhlachtaí príobháideacha 
a bheith freagrach as soláthar cúraim. (CM1, CM2, CM3)

  Samplaí de phointí cuí le himscrúdú: 

• Acmhainní infheistithe sna seirbhísí: de bhrí go bhfuil an 
earnáil phríobháideach in iomaíocht ghéar le haghaidh úsáideoirí 
seirbhísí tá nós ag na heagraíochtaí airgead a chaitheamh 
ar an sholáthar seirbhísí s’acu, ag cruthú saoráidí glana nua-
aimseartha a bhfuil an teicneolaíocht is úire iontu, agus ag cur 
cóir d’ardchaighdeán ar fáil.

• Bíonn rogha ann; mar shampla: cineálacha éagsúla lóistín 
cónaithe a riarann ar réimse riachtanas ionas go dtig le 
húsáideoirí seirbhísí áit chónaithe a roghnú, mar shampla, 
maireachtáil chuidithe, aonaid dhiantacaíochta, cúram cónaithe.

• Solúbthacht d’úsáideoirí seirbhísí: is faoi na húsáideoirí 
seirbhísí féin atá sé cinneadh a dhéanamh faoi cá háit le dul faoi 
choinne cóireála, ag tráthanna a fhóireann dá stíl mhaireachtála 
agus uaireanta fosta faoi na gairmithe a bhíonn páirteach ina 
gcúram, mar shampla dul chuig gairmí ainmhithe ar leith ar 
chuala siad iomrá air.

• Neamhspleáchas d’úsáideoirí seirbhísí: ligeann do dhaoine a 
gcuid airgid féin a chaitheamh ar a sláinte más é atá uathu, rud a 
thugann neamhspleáchas dóibh maidir lena gcúram.

• Tréimhsí feithimh níos giorra: má tá daoine buartha faoina 
sláinte ní bhíonn orthu fanacht  go gcuirfeadh an dochtúir 
ginearálta ar aghaidh iad, mar shampla; thig leo dul ar aghaidh 
leo féin agus leas a bhaint as measúnuithe agus as cóireáil 
leighis láithreach.

• Buntáiste eacnamaíoch: maith don gheilleagar mar gineann 
sé rachmas de bhrí go bhfuil úsáideoirí seirbhísí ag caitheamh a 
gcuid airgid féin ar a gcúram sláinte rud a chruthaíonn fostaíocht 
agus seirbhísí. Laghdaíonn sé costais ar an rialtas mar nach 
gcaithfidh Iontaobhais riar ar úsáideoirí seirbhísí a úsáideann a 
gcuid airgid féin.
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• Laghdaíonn liostaí feithimh na n-ospidéal: Tarlaíonn sé seo 
nuair a roghnaíonn othair an bealach príobháideach agus a 
thagann de liostaí feithimh Iontaobhas agus tarlaíonn sé fosta 
nuair a chuireann Iontaobhas seirbhísí amach ar conradh don 
earnáil phríobháideach.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[3]) 
  Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar na buntáistí a 
bhaineann le comhlachtaí príobháideacha a bheith freagrach as 
soláthar cúraim

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le himscrúdú a dhéanamh ar na 
buntáistí a bhaineann le comhlachtaí príobháideacha a bheith 
freagrach as soláthar cúraim;

• is féidir gur liosta buntáistí a thugtar nó nach ndéantar ach 
buntáiste amháin a phlé

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid.  Is féidir go bhfuil 
easpa soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an 
ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach 
mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach. 

  Leibhéal 2 ([4]–[6]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil  ar na buntáistí a bhaineann 
le comhlachtaí príobháideacha a bheith freagrach as soláthar 
cúraim

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le himscrúdú a dhéanamh thrí 
bhuntáiste a bhaineann le comhlachtaí príobháideacha a bheith 
freagrach as soláthar cúraim.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir. 

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas inniúil agus tuiscint inniúil léirithe ar thrí bhuntáiste a 
bhaineann le comhlachtaí príobháideacha a bheith freagrach as 
soláthar cúraim

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist
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• cumas maith léirithe maidir le himscrúdú a dhéanamh ar thrí 
bhuntáistí a bhaineann le comhlachtaí príobháideacha a bheith 
freagrach as soláthar cúraim

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta 
agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn in úsáid go 
forleathan. Cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach 
ardchaighdeáin in úsáid leis an chiall a dhéanamh soiléir.  [9]

 (c) Déan anailís ar an dóigh ar chóir do bhaill foirne an polasaí rúndachta 
a leanúint le príobháideacht Jessica a chaomhnú. (CM1, CM2, CM3)

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint atá 
acu ar pholasaí rúndachta a roinnt ina gcomhpháirteanna éagsúla, 
mar shampla, bailiú eolais, cosaint ar rochtain gan údarú, eolas a 
roinnt agus rúndacht a shárú. Caithfidh siad argóintí a dhéanamh 
agus breithiúnais réasúnaithe a thabhairt ar cad é mar a chuirfidh 
saintréithe gach comhpháirte den pholasaí rúndachta ar chumas 
Jessica a bheith cinnte go gcaomhnófar a príobháideacht.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:

• Bailiú faisnéise: ní ceart do bhaill foirne faisnéis a bhailiú ó 
Jessica nó í a úsáid ach amháin nuair a bhíonn údar maith leis 
go praiticiúil agus de réir dlí. Ba chóir do bhaill foirne taifead a 
dhéanamh ar an fheidhm atá le faisnéis ar bith a bhailíonn siad, 
agus más féidir é ba chóir do bhaill foirne a mhíniú do Jessica 
cad é mar a bhainfear úsáid as an eolas pearsanta fúithi sula 
n-iarrann siad uirthi é. Ba chóir dóibh fosta an teaghlach aici a 
dhéanamh páirteach agus a chinntiú go ndéantar rudaí a mhíniú 
di ar dhóigh a thuigeann sí.

• Cosaint ar rochtain gan údarú: ba chóir do bhaill foirne oiread 
agus is cuí a dhéanamh le faisnéis phearsanta faoi Jessica a 
chosaint ó phearsanra neamhúdaraithe, agus le í a choinneáil 
slán ó chaillteanas, ó dhamáiste agus ó dhochar a dhéanfaí de 
thaisme. Ba chóir do bhaill foirne a chinntiú go bhfuil rochtain 
ar bhunachair shonraí teoranta do dhaoine údaraithe. Caithfear 
a bheith cúramach chomh maith nach bhfágtar taifi d leatháin 
láimhe, comhaid agus asphriontaí in áit a mbeidh baill foirne 
neamhúdaraithe ábalta teacht orthu. Ar a bharr sin, caithfi dh 
baill foirne faisnéis phearsanta faoi Jessica ar an ríomhaire a 
choinneáil slán, mar shampla úsáid pasfhocail, criptiú srl.  

• Faisnéis a roinnt: ní ceart do bhaill foirne faisnéis phearsanta 
faoi Jessica a thabhairt amach ach amháin ar bhonn riachtanas 
eolais agus ag feidhmiú de réir an pholasaí bunaithe ar an 
reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ag caomhnú a príobháideachta 
mar sin. Maidir le faisnéis phearsanta ar bith a thugtar nó a 
fhaightear i modh rúin d’fheidhm amháin, caithfidh baill foirne a 
chinntiú nach n-úsáidtear í d’fheidhm ar bith eile nó nach dtugtar 
do dhuine ar bith eile í gan cead a bheith faighte roimh ré ó 
Jessica (nó, óna teaghlach nó ón ionadaí s’acu más cuí).
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• Rúndacht a bhriseadh: ba chóir do bhaill foirne an treoir sa 
pholasaí a leanúint maidir le rúndacht a shárú nuair a bhíonn 
ceist maidir le cosaint ann.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[2]) 
  Imprisean ginearálta: bunúsach 

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar cad é mar ba chóir 
do bhaill foirne polasaí na rúndachta a leanúint le príobháideacht 
Jessica a chaomhnú

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh ar 
chóir do bhaill foirne an polasaí rúndachta a leanúint.

  Leibhéal 2 ([3]–[4]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil ar an dóigh ar chóir do bhaill 
foirne an polasaí rúndachta a leanúint le príobháideacht Jessica 
a chaomhnú

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh ar 
chóir do bhaill foirne an polasaí rúndachta a leanúint.

  Leibhéal 3 ([5]–[6]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas inniúil ar an dóigh ar chóir do bhaill foirne an polasaí 
rúndachta a leanúint le príobháideacht Jessica a chaomhnú

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh ar 
chóir do bhaill foirne an polasaí rúndachta a leanúint. [6]

 (d) Mínigh dhá dhóigh ina dtiocfadh leis an teiripeoir urlabhra agus 
teanga cuidiú le húsáideoirí seirbhísí.  (AO1, AO2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• riachtanais úsáideoirí seirbhísí a mheas agus a shainaithint, mar 

shampla, caint nó slogadh a fheabhsú
• cláir/pleananna cúraim a aimsiú chun cuidiú le húsáideoirí 

seirbhísí a bhfuil fadhbanna urlabhra agus teanga acu
• teagmháil leis an fhoireann ildisciplíneach le iad a chur ar an 

eolas faoi dheacrachtaí nó faoi dhul chun cinn a dhéantar
• tacaíocht a thabhairt d’úsáideoirí seirbhísí le fadhbanna slogtha a 

thiocfaidh orthu má éiríonn a riocht níos measa
• réimse modhanna cumarsáide a úsáid, mar shampla pictiúir 

ar chlár, tuairiscí a scríobh ar dhul chun cinn úsáideoirí, mar 
shampla, feabhsú ar an urlabhra 
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• muinín a fhorbairt agus spreagadh a thabhairt chun caint/
cumarsáid a dhéanamh.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil.
  (2 × [2])  [4] 

 (e) Mínigh dhá dhóigh ina dtiocfadh le hoibrí tacaíochta cuidiú le Jessica. 
(CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• tacaíocht a thabhairt le cúram fisiceach Jessica, mar shampla, 

a chinntiú go bhfuil cuidiú aici leis an tsiopadóireacht agus 
le réiteach béilí, agus le pleanáil biachlár, más gá; cuidiú le 
sláinteachas pearsanta amhail folcadh nó cithfholcadh má bhíonn 
cuidiú de dhíth; tacaíonn léi gléasadh go cuí don aimsir agus le 
coinneáil te san oíche; cuidíonn le hobair tí amhail glantachán 
agus cóiriú leapa; cuidíonn le luaineacht más gá; cuireann i 
gcuimhne di na cógais ordaithe a ghlacadh, más gá 

• coinní a dhéanamh di agus/nó í a thabhairt chuig coinní dochtúra, 
coinní otharlainne nó coinní cúram sláinte eile 

• deiseanna don chaidreamh sóisialta a thabhairt di, mar shampla í 
a thabhairt amach ag siopadóireacht i gcuideachta le cónaitheoirí 
eile, í a thabhairt chun na heaglaise nó chuig imeachtaí áitiúla 
sa phobal; baill teaghlaigh a spreagadh le cuairt a thabhairt 
uirthi agus a chinntiú go dtugtar príobháid dóibh lena gcomhrá a 
dhéanamh; í a spreagadh le comhrá a dhéanamh le cónaitheoirí 
eile nó le bheith páirteach i ngrúpsheisiún san ionad 

• tacaíocht mhothúchánach a thabhairt, mar shampla, beidh an 
t-oibrí tacaíochta “ainmnithe” freagrach aisti agus caithfidh am 
léi ag cur aithne uirthi le go mothóidh sí go bhfuil cion uirthi san 
ionad maireachtála faoi thacaíocht; oibrithe tacaíochta eile ag 
cur aithne uirthi agus ag caitheamh am léi má tá sí corraithe nó 
buartha; ag cuidiú léi a thuiscint go bhfuil aird agus meas uirthi trí 
theagmháil dhearfach

• deiseanna a thabhairt don spreagadh intinne, mar shampla, í 
a spreagadh le hamharc ar an nuacht nó ar chláir faisnéise; ag 
comhrá léi faoina saol roimhe seo; í a spreagadh le caithimh 
aimsire amhail crosfhocail nó damhsa.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil.
  (2 × [2])    [4] 29
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3 (a) Luaigh dhá thoisc a léiríonn an gá le hathrú. (CM1)

  Samplaí de phointí cuí don liosta:
• daonra ag dul i méid agus ag dul in aois
• méadú ar fhadhbanna sláinte fadtéarmacha
• méadú ar an éileamh ar leapacha ospidéil agus róspleáchas 

orthu
• deacrachtaí le soláthar lucht oibre cliniciúil
• gá le táirgiúlacht agus luach ar airgead a fheabhsú

  (2 × [1])   [2]

 (b) Mínigh dhá dhóigh a measadh go rachadh Transforming Your Care 
i bhfeidhm ar sholáthar seirbhísí. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• comhpháirtíochtaí comhtháite cúraim le bunú chun an réimse 

iomlán seirbhísí sláinte agus cúram sóisialta i gceantar amháin a 
thabhairt le chéile, dochtúirí ginearálta, soláthróirí cúram sláinte 
agus sóisialta sa phobal, speisialtóirí agus soláthróirí ospidéil 
ó na hearnálacha neamhspleácha agus ó na hearnálacha 
deonacha san áireamh  

• níos mó seirbhísí a chur ar fáil sa phobal  
 – níos lú cuairteanna ospidéil, mar shampla, beidh x-ghathanna 

agus tástálacha diagnóiseacha ar fáil sa phobal
 – ról níos mó ag an ionad sláinte áitiúil, mar shampla, 

mionghnáthaimh mar chuid de sheirbhísí dochtúra ginearálta, 
cliniceoirí ospidéil ag cur clinicí d’othair sheachtracha ar fáil 
san ionad sláinte áitiúil  

 – níos mó speisialtóirí ag obair sa phobal, mar shampla, 
altraspeisialtóirí nó dochtúirí ginearálta a bhfuil 
sainspéiseanna acu 

 – foirne ildisciplíneacha ag obair sa phobal ag cuidiú le 
hothair fadhbanna fadtéarmacha a láimhseáil, mar shampla, 
diaibéiteas, galar cairdiach nó fadhbanna riospráide

 – níos mó úsáide a bhaint as teilithrealamh sláinte chun 
cuidiú le daoine súil a choinneáil ar a sláinte féin agus chun 
cliniceoirí a chur ar a n-airdeall  

 – teagmhálaí ainmnithe a dtig le hothair dul i dteagmháil 
leo nuair a bhíonn cuidiú de dhíth orthu mar shampla 
altraspeisialtóir nó dochtúir ginearálta   

 – bheith in ann dul díreach isteach san ospidéal le hatreorú 
dochtúra gan gá le dul fríd rannóg éigeandála an ospidéil. 

• tuilleadh tacaíochta ar fáil sa bhaile
 – méadú ar sholáthar cúraim don úsáideoir seirbhísí ina 

bhaile féin, bíodh sin i dteach an teaghlaigh, i dteach 
altranais nó in áras cónaithe, mar shampla, tacaíocht 
theileamhonatóireachta agus tacaíocht ó ghairmithe ar nós 
fi siteiripe agus cosliachta 

 – múnla athchumasaithe a thabhairt isteach a thabharfadh an 
tacaíocht is gá do dhaoine chun fi lleadh abhaile i ndiaidh 
tréimhse san ospidéal, timpiste nó géarchéime eile 
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 – foirne freagartha géarchéime agus foirne cóireála sa bhaile a 
thabhairt isteach do chúram sláinte mheabhrach sa phobal  

 – méadú ar chúram deiridh saoil do dhaoine ina mbaile féin 
 – cúram idirmheánach a thabhairt isteach, mar shampla, 

soláthar leapacha céim suas agus céim síos sa phobal.

• múnla úr do chúram práinneach a thabharfadh rochtain 
24/7 ar sheirbhísí cúram práinneach, seirbhísí sláinte agus 
cúram sóisialta san áireamh, mar shampla, foirne freagartha 
géarchéime meabhairshláinte agus oibrithe sóisialta éigeandála.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.
  
  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
  (2 × [2])   [4]

 (c) (i) Ainmnigh na chéad trí chéim sa timthriall pleanála cúraim
• measúnú
• pleanáil
• cur i bhfeidhm 

  (3 x [1])   [3]

  (ii) Déan cur síos ar an dá chéim dheireanacha sa timthriall pleanála 
cúraim. (CM1, CM2)

   Samplaí de phointí cuí don chur síos:

   Céim 5
   Luacháil: déanfar iniúchadh ar an phlean cúraim lena fháil amach
   cad é a d’oibrigh go maith agus cad é nár oibrigh. Cuirfear 

riachtanais an úsáideora seirbhísí san áireamh mar is féidir nach 
bhfuil an plean fóirsteanach faoi am seo mar gheall ar athrú, 
mar shampla, is féidir go bhfuil feabhas nó meath tagtha ar 
an úsáideoir seirbhísí. Cuirtear san áireamh tuairimí úsáideoirí 
seirbhísí, soláthróirí seirbhísí agus baill teaghlaigh.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil

   Céim 6
   Oiriúnú: déanfar an plean cúraim a athrú de thoradh na luachála 

le riar go sásúil ar riachtanais an úsáideora seirbhísí. Is féidir 
go mbeidh seirbhísí breise a eagrú, amhail ionad lae, nó na 
seirbhísí atá cheana féin a chur ar fáil níos minice, mar shampla, 
cuairteanna breise ó oibrithe cúraim baile. De rogha air sin is 
féidir go gcuirfear deireadh le seirbhísí mar shampla is féidir nach 
mbeidh gá le fi siteiripe a thuilleadh.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil
   (2 × [3]) [6]
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 (d) Is féidir gur fearr le húsáideoir seirbhísí cúram a fháil ó sholáthróir 
reachtúil. Mínigh an fáth. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• níl gá le híocaíocht ar bith láithreach 
• déantar foirne a thraenáil go rialta 
• is féidir go bhfuil sé níos iontaofa ná an earnáil neamhfhoirmiúil 

nó an earnáil dheonach 
• rialaithe go maith agus, mar sin, iontaofa.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú sásúil, [3] míniú inniúil
  (1 × [3])    [3]

 (e) Déan anailís ar an dóigh a dtacaíonn the Carers and Direct Payments 
Act (NI) 2002 le cúramóirí agus le húsáideoirí seirbhísí. (CM1, CM2, 
CM3)

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint 
atá acu ar cad é mar a thacaíonn the Carers and Direct Payments 
Act (NI) 2002 le cúramóirí agus le húsáideoirí seirbhísí a roinnt 
ina gcomhpháirteanna éagsúla, amhail cearta cúramóirí, soláthar 
seirbhísí do chúramóirí, soláthar íocaíochtaí díreacha agus rogha 
an neamhspleáchais d’úsáideoirí seirbhísí. Caithfidh siad argóintí a 
chur i láthair agus breithiúnais réasúnaithe a thabhairt ar cad é mar a 
thiocfadh le gach cuid den Carers and Direct Payments Act (NI) 2002 
tacú le cúramóirí agus úsáideoirí seirbhísí. 

  Samplaí de fhreagairtí cuí:

• Cearta cúramóirí a aithint: tugann an ceart do chúramóirí go 
measúnófaí a gcuid riachtanas agus an cumas atá acu cúram 
a chur ar fáil fiú nuair nach bhfuil an t-úsáideoir seirbhísí ag 
iarraidh seirbhísí, rud a neartaíonn an cás acu seirbhísí a iarraidh 
ar a gconlán féin

• Cuireann seirbhísí ar fáil do chúramóirí:  mar shampla, 
sosanna faoisimh nó feighlí le fanacht leis an duine muinteartha 
agus iad ag dul ag siopadóireacht nó ag bualadh le cairde 
agus cineálacha eile tacaíochta le cuidiú leo leanúint lena gcuid 
cúraim, nó oiliúint a chuidíonn leo cúram d’ardchaighdeán a chur 
ar fáil 

• Íocaíochtaí díreacha a sholáthar d’úsáideoirí seirbhísí: 
mar gheall air seo  tugtar airgead go díreach do na húsáideoirí 
seirbhísí le go mbeidh siad in ann a rogha féin de phacáiste 
tacaíochta a cheannach nuair atá measúnú déanta ar a gcuid 
riachtanas 
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• Roghanna agus neamhspleáchas a chruthú d’úsáideoirí 
seirbhísí:

 – tugann rogha agus solúbthacht níos fearr d’úsáideoirí 
seirbhísí maidir lena gcúram, mar shampla, an duine a 
fhostaíonn siad agus na tráthanna oibre a dhéanann siad

 – bíonn úsáideoirí seirbhísí níos saoire, bíonn sé níos 
áisiúla dóibh agus bíonn siad níos neamhspleáiche nuair a 
dhéanann siadsan an cinneadh ar an dóigh a gcaitear an 
t-airgead.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[4])
  Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach léirithe maidir leis an dóigh a 
dtacaíonn the Carers and Direct Payments Act (NI) 2002 le 
cúramóirí agus le húsáideoirí seirbhísí tacaíocht a rochtain de réir 
a gcuid riachtanas

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• eolas agus tuiscint theoranta léirithe maidir leis an dóigh a 
dtacaíonn an Carers and Direct Payments Act (NI) 2002 le 
cúramóirí agus le húsáideoirí seirbhísí tacaíocht a rochtain de réir 
a gcuid riachtanas

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([5]–[8]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil léirithe maidir leis an dóigh a 
dtacaíonn the Carers and Direct Payments Act (NI) 2002 le 
cúramóirí agus le húsáideoirí seirbhísí tacaíocht a rochtain de réir 
a gcuid riachtanas

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas sásúil anailís a dhéanamh ar an dóigh a 
dtacaíonn the Carers and Direct Payments Act (NI) 2002 le 
cúramóirí agus le húsáideoirí seirbhísí.

• iarrthóirí nach ndíríonn ach ar chúramóirí nó ar úsáideoirí 
seirbhísí, ní thig leo ach uasmhéid de [6] a ghnóthú

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.
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  Leibhéal 3 ([9]–[12]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh 
ar cad é mar a thacaíonn the Carers and Direct Payments Act 
(NI) 2002 le cúramóirí agus le húsáideoirí seirbhísí tacaíocht a 
rochtain de réir a gcuid riachtanas

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an dóigh 
a dtacaíonn the Carers and Direct Payments Act (NI) 2002 le 
cúramóirí agus le húsáideoirí seirbhísí.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach d’ardchaighdeán in úsáid leis an chiall a dhéanamh 
soiléir. [12]

Iomlán 
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1 (a) Scríobh síos ainm gach ceann de na horgánaidí atá lipéadaithe A, B 
agus C agus luaigh feidhm amháin atá ag gach ceann acu. (CM1)

 
  A  Cillscannán/seicin phlasmach: 
  Feidhm:

• bacainn thréscaoilteach le cruth na cille a choinneáil agus an 
t-ábhar incheallach agus an t-ábhar eachtarcheallach a scaradh 
óna chéile (glac le cíteaplasma) 

• cosnaíonn orgánaidí
• rialaíonn an rud a théann isteach agus amach an chill.

  B  Coirpín Golgi
  Feidhm: Próiseálann/pacáistíonn macramóilíní, mar shampla próitéiní 

agus lipidí

  C  Núicléas
  Feidhm: Lárionad rialaithe na cille ina bhfuil crómasóim agus ábhar 

géiniteach (ADN) (DNA), cilldeighilt

  [1] don ainm, [1] don fheidhm
  (6 × [1])   [6]

 (b) (i) Mínigh an téarma lárchóras na néaróg (CM1, CM2)

   Tá lárchóras na néaróg ar cheann amháin den dá mhór-roinn sa 
néarchóras a rialaíonn gníomhaíochtaí an choirp agus is sa chuid 
sin den néarchóras atá an inchinn agus corda an dromlaigh.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
   (1 × [2])  [2]

  (ii) Mínigh an fheidhm atá ag gach cuid thíos de lárchóras na 
néaróg. (CM1, CM2)

   Talamas
   
   Samplaí de phointí cuí le míniú:

• seachadann comharthaí luaileacha agus céadfacha chuig an 
choirtéis cheirbeach

• chomh maith leis sin, rialaíonn sé codladh, airdeall agus 
múscailteacht.

   [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
   (1 × [2])  [2]
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   Ceirbrín
   
   Samplaí de phointí cuí le míniú:

• comhordaíonn cothromaíocht, comhordú agus urlabhra
• comhordaíonn gluaiseachtaí na matán
• déanann mionbheachtú ar ghníomhaíochtaí matán/

seicheamh matán
• cuidíonn le cothromaíocht a choinneáil.

   
   [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
   (1 × [2])  [2]

   Néarón céadfach
   
   Samplaí de phointí cuí le míniú:

• iompraíonn néartheachtaireachtaí/near-ríoga ó bhall 
céadfach chuig lárchóras na néaróg.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
   (1 × [2])  [2]

   Truaill mhiailineach  

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• éascaíonn tarchur na néar-ríog
• déanann seoladh na ríog níos éifeachtúla.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
   (1 × [2])  [2]

   Medulla oblongata

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• rialaíonn análú
• rialaíonn gníomhú an chroí
• rialaíonn urlacan
• rialaíonn an croí agus na scamhóga.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
   (1 × [2])  [2]

  (iii) Ainmnigh an roinn mhór eile atá sa néarchóras. (CM1)

   Néarchóras imeallach 

   (1× [1])  [1]
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 (c) (i) Déan cur síos ar cad é a tharlaíonn don néarchóras le scléaróis 
iolrach a fhágáil ar dhuine. (CM1, CM2)

   Samplaí de phointí cuí don chur síos:

• bíonn an truaill mhiailineach loite/caite sna néaróin sa 
néarchóras imeallach

• tá an luas lena dtarchuirtear néar-ríoga i bhfad níos moille dá 
thoradh sin

• bíonn feidhm luaileach laghdaithe agus mar thoradh air sin is 
féidir leis dul i bhfeidhm ar gach córas den chorp 

• ionsaíonn an córas imdhíonachta an truaill mhiailineach, 
ag déanamh de dhearmad gur earra coimhthíoch atá inti.   
Déanann seo dochar don truaill mhiailineach, scamhtar 
na néarshnáithíní dí agus fágtar coilm a dtugtar loit nó 
plaiceanna orthu. An dochar seo, cuireann sé isteach ar 
theachtaireachtaí agus iad ag taisteal feadh néarshnáithíní.

   [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil
   (1 × [3])  [3]
  
  (ii) Déan anailís ar an dóigh a ndéanann an stua athfhillteach, 

néaratharchur trasna sionapsa san áireamh, duine atá ina 
shláinte a chosaint ar dhrochdhó de ghnáth. (CM1, CM2, CM3)

   Maidir le hanailís: ní mór d’iarrthóirí a n-eolas agus a dtuiscint 
ar an dóigh a gcuireann stua athfhillteach cosc ar dhuine atá ina 
shláinte iad féin a dhó go holc a roinnt ina gcomhpháirteanna 
éagsúla de ghníomhú neamhdheonach agus néaratharchur.

   Caithfidh siad breithiúnais réasúnaithe a thabhairt ar cad é mar a 
thiocfadh le saintréithe gach comhpháirte duine atá ina shláinte a 
chosaint ar dhrochdhó. 

   Samplaí de phointí cuí le himscrúdú:
   Freagairt Neamhdheonach (Frithluaileach):

• braitheann na néarchinn chéadfacha sa chraiceann an teas 
ón fhriochtán the (an spreagthach) agus téann ríog leictreach 
feadh néarón céadfach ón lámh go dtí an corda dromlaigh

• seachadtar an ríog seo trí néarón comhluadrachta/seachadta 
sa chorda dromlaigh agus téann ar aghaidh chuig néarón 
luadrach a shionapsaíonn leis an mhatán/éifeachtóir sa 
sciathán

• crapann an matán agus cuireann sé sin ar an lámh tarraingt 
siar ón fhriochtán the láithreach bonn 

• ní bhíonn baint ar bith ag an inchinn leis an ghníomh seo;  is 
gníomh neamhdheonach é. 
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   Néaratharchur:
• tarchuirtear an néar-ríog go ceimiceach trasna sionapsaí 

idir néaróin; téann an ríog feadh acsóin an néaróin mar 
ríog leictreach a théann chomh fada leis an chnapóg 
réamhshionapsach nó deireadh an chéad néaróin 

• bogann saicíní sa chnapóg réamhshionapsach i dtreo an 
scannáin réamhshionapsaigh agus comhtháthaíonn siad leis 
an scannán

• scaoiltear an néaratharchuradóir (aicéitiolcoilín) ón tsaicín 
agus idirleathann sé trasna na scoilte sionapsaí chuig na 
gabhdóirí ar an chéad néarón eile agus tarlaíonn crapadh.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

   Leibhéal 1 ([1]–[4]) 
   Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar an 
ghnáthmheicníocht a bhaineann le frithghníomhú 
neamhdheonach agus le néaratharchur 

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint 
chuí a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 
dóigh a ndéanann an stua athfhillteach duine atá ina shláinte 
a chosaint ar dhrochdhó

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Ní dhéanann 
an t-iarrthóir ach iarracht theoranta foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil 
easpa soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an 
ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach 
mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach.

   Leibhéal 2 ([5]–[8]) 
   Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil ar an ghnáthmheicníocht 
a bhaineann le frithghníomhú neamhdheonach agus le 
néaratharchur 

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 
dóigh a ndéanann an stua athfhillteach duine atá ina shláinte 
a chosaint ar dhrochdhó

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le hardchéim le soiléireacht agus léirchruinnis 
éigin. Baintear úsáid as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i 
láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis 
an chiall a dhéanamh soiléir.
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   Leibhéal 3 ([9]–[12]) 
   Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas inniúil agus tuiscint inniúil ar an ghnáthmheicníocht 
a bhaineann le frithghníomhú neamhdheonach agus le 
néaratharchur 

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 
dóigh a ndéanann an stua athfhillteach duine atá ina shláinte 
a chosaint ar dhrochdhó

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn 
agus úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl 
scríbhneoireachta is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe 
le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. Tá 
saintéarmaíocht chuí chruinn in úsáid go forleathan. Tá cur i 
láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach ardchaighdeáin in 
úsáid leis an chiall a dhéanamh soiléir.

           [12] 34
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2 (a) Mínigh an téarma osmairialú. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• an tiúchan cheart uisce/poitéinseal uisce agus fola a choinneáil
• an tiúchan cheart sreabháin a choinneáil.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil 
  (1 × [2])   [2]

 (b) Scríobh síos ainmneacha codanna A, B C agus D. (CM1) 

  Ainm A: Duán
  Ainm B: Úiréada(i)r 
  Ainm C: Lamhnán
  Ainm D:  Artaire duánach

  [1] don ainm
  (4 × [1])   [4]

 (c) (i) Mínigh an chiall atá leis an téarma leathdheonach agus é ag 
tagairt don lamhnán. (CM1, CM2)

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• tá an lamhnán neamhdheonach nuair a rugtar duine. 

Osclaíonn sé nuair a bhíonn gá leis.
• foghlaimíonn daoine an dóigh leis an phróiseas seo a rialú – 

déantar deonach é
• i staid neamhaireachta/i dtromchodladh, áfach, thig leis an 

lamhnán dul ar ais go dtí rialú neamhdheonach.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú sásúil, [3] míniú inniúil
   (3 × [1])  [3]

  (ii) Tá neamhchoinneálacht úiríneach ar Shorcha. Mínigh an chúis 
fhiseolaíoch atá leis an riocht atá uirthi. (CM1)

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• níl an matán iata faoi rialú deonach níos mó
• dochar déanta don mhatán iata i ndiaidh breith clainne
• dochar déanta don lamhnán le linn obráide, mar shampla 

histireachtóime
• riochtaí néareolaíocha a théann i bhfeidhm ar an inchinn 

agus ar an chorda dromlaigh, mar shampla, SI (MS) agus 
galar Parkinson.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
   (2 × [1])  [2]

  (d) I gcás an dá fhaireog inchríneacha scríobh síos ainm hormóin 
amháin a thálann sí. (CM1)

• an paincréas: Inslin/Glúcagón
• an tíoróideach: Tíorocsaín

   (2 × [1])  [2]
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 (e) (i) Cé acu ceann den dá líne a léiríonn léamh normálta? (CM1)

   B

   (1 × [1])  [1]

  (ii) Déan anailís ar an fhaisnéis atá á léiriú sa ghraf do dhuine A 
agus do dhuine B. (CM1, CM2)

   Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint 
atá acu ar leibhéil ghlúcós fola a roinnt ina gcomhpháirteanna 
éagsúla maidir leis na léamha a glacadh ag an tús agus na 
hathruithe thar am do gach duine acu. Caithfidh siad breithiúnais 
réasúnaithe a thabhairt ar na léamha atá á léiriú sa ghraf do 
dhuine A agus do dhuine B agus tátail a bhaint faoi na hathruithe 
a tháinig ar na léamha glúcós fola i ndiaidh béile.

   Samplaí de fhreagairtí cuí:

   Do dhuine A

• An Chéad Léamh:
 ag 0 bomaite tá an leibhéal siúcra fola níos airde ná leibhéal 

dhuine B; tá an leibhéal glúcós fola ag an tús níos airde mar 
nach scaoileann diaibéitigh go leor insline leis na leibhéil 
ghlúcós fola a choinneáil taobh istigh de ghnáthraon

• An t-athrú le ham:
 i ndiaidh 0 nóiméad tá na leibhéil glúcós fola ardaithe toisc 

gur caitheadh béile agus ó 0–80 nóiméad, téann an leibhéal 
glúcós fola suas go dtí 18 mmol/dm–3. Tarlaíonn an t-ardú 
mar gur díleádh bia agus go ndeachaigh glúcós isteach 
san fhuil agus mar sin fanann na leibhéil siúcra fola ard 
don chuid eile den am: fanann na leibhéil ard mar nach 
dtáirgeann an diaibéiteach inslin ar bith leis an ghlúcós a stóráil.

   Do dhuine B

• An Chéad Léamh:
 ag 0 nóiméad tá an leibhéal siúcra fola níos ísle ná leibhéal 

dhuine A; tá an leibhéal glúcós fola ag 5 mmol/dm–3 agus 
tá sin taobh istigh den ghnáthraon (4–7 mmol/dm–3); tá an 
leibhéal glúcós fola níos ísle ag an tús mar go scaoileann 
duine nach diaibéiteach é go leor insline leis na leibhéil 
glúcós fola a choinneáil taobh istigh de ghnáthraon.

• An t-athrú le ham:
 i ndiaidh 0 nóiméad tá na leibhéil ghlúcós fola ardaithe toisc 

gur caitheadh béile agus ó 0–60 nóiméad, téann na leibhéil 
siúcra fola suas go 10 mmol/dm–3 mar gur díleáíodh bia agus 
go ndeachaigh glúcós isteach san fhuil; ó 60–80 nóiméad 
titeann an leibhéal glúcós fola síos go dtí leibhéal de 7 mmol/
dm–3 atá taobh istigh den ghnáthraon. Tarlaíonn an titim seo 
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sna leibhéil glúcóis mar gur scaoileadh inslin agus déanann 
an corp an farasbarr glúcóis a stóráil mar ghlicigin.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

   Leibhéal 1 ([1]–[3])
   Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an ghraf
• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint 

chuí a chur i bhfeidhm ar an cheist
• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 

fhaisnéis
• is féidir nach ndéantar anailís ach ar an fhaisnéis faoi dhuine 

amháin
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Ní dhéanann 

an t-iarrthóir ach iarracht theoranta foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil 
easpa soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an 
ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach 
mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach.

   Leibhéal 2 ([4]–[6])
   Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an ghraf
• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 

a chur i bhfeidhm ar an cheist
• cumas sásúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 

fhaisnéis
• le barr an leibhéil seo a bhaint amach beidh gá le hanailís ar 

fhaisnéis ar an bheirt 
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 

mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le soiléireacht agus léirchruinnis éigin. Baintear 
úsáid as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a 
dhéanamh soiléir.

   Leibhéal 3 ([7]–[9])
   Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar an ghraf
• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 

a chur i bhfeidhm ar an cheist
• cumas inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 

fhaisnéis don bheirt
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn 

agus úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl 
scríbhneoireachta is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le 
hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. Tá 
saintéarmaíocht chuí chruinn in úsáid go forleathan.
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• Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach 
ardchaighdeáin in úsáid leis an chiall a dhéanamh soiléir. [9]

 (f) (i) Déan cur síos ar an chúis fhiseolaíoch atá le diaibéiteas 
   chineál 2. (CM1, CM2)

   Samplaí de phointí cuí don chur síos :
• ní tháirgeann an paincréas go leor insline le freastal ar a 

chuid riachtanas
• ní bhaineann an corp úsáid mar is ceart as inslin (friotaíocht 

insline) agus mar sin tá leibhéil níos airde ná na gnáthleibhéil 
insline de dhíth leis an ghlúcós fola a rialú toisc nach féidir 
leis an chorp freastal ar an riachtanas seo agus ní bhíonn 
rialú ar na leibhéil ghlúcós fola.

   [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil
   (3 × [1])  [3]

  (ii) Mínigh cad é mar a thig le diagnóis dhiaibéiteas chineál 2 dul i 
bhfeidhm ar aiste bia duine. (CM1, CM2)

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• beidh ar an duine gearradh siar ar shiúcra, mar shampla 

milseáin, brioscaí, cístí
• ba chóir don duine gearradh siar ar bhianna próiseáilte 

d’ard-dlús fuinnimh mar shampla brioscáin phrátaí, feoil 
phróiseáilte

• ba chóir don duine an méid saille a itheann siad a bhainistiú, 
mar shampla níos mó éisc agus níos lú feoil dhearg a ithe

• is féidir go mbeidh ar an duine gearradh siar ar an méid 
alcóil a ólann siad.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú sásúil, [3] míniú inniúil [3] 29
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3 (a) I gcás gach ceann de na substaintí thíos, a tháirgeann an córas díleá, 
mínigh cad é mar a chuidíonn sí leis an díleá. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:

• Seile
 – taisríonn an bia, rud a chuidíonn leis an tslogadh
 – tá an einsím amaláise einsíme inti a bhriseann síos stáirse.
 – Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil

• Domlas
 – doirteann domlas isteach sa dúidéineam tríd an ducht 

domlais agus neodraíonn sé aigéad goile
 – eiblíonn sé saillte ina mbraoiníní agus mar sin cuidíonn sé le 

scaipeadh agus le díleá na saille.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil

• Súlach gastrach
 – tá sé aigéadach agus mar sin cruthaíonn sé timpeallacht 

aigéadach mar atá de dhíth ar einsímí an ghoile le hoibriú
 – tá sé riachtanach le go ndéanfaidh peipsin próitéiní a dhíleá 
 – déanann sé gráinníní bia intuaslagtha, ag cur tús leis an 

díleá.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
  (3 × [2])   [6]

 (b) Déan cur síos ar trí fheidhm de chuid an ae a chuidíonn leis an díleá. 
  (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí don chur síos:
• Dí-aimíniú:

 – an próiseas coirp ina mbaintear na haimínghrúpaí amach as 
an phróitéin bhreise

 – díthocsainíonn an t-ae an fhuil trí fhéith iomprach an ae
 – baineann sé amach fuíolltáirgí an díleá
 – tiontaítear amóinia a tháirgtear trí dhíleá próitéine ina húiré 

nach bhfuil chomh tocsaineach céanna.

• Tál domlais agus salainn domlais:
 – tá domlas riachtanach don ionsú saillte agus vitimíní 

sailltuaslagtha sa stéig bheag/riachtanach d’eibliú saillte/lipidí
 – neodrú aigéad goile.
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• Stóráil ghlúcóis:
 – deanann an t-ae glúcós a stóráil mar ghlicigin
 – nuair is gá déanann sé an ghlicigin a thiontú ar ais ina glúcós 

le haghaidh fuinnimh.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil
  (3 × [3])   [9]

 (c) Is é an t-iléam an chuid den chóras díleá a éascaíonn ionsú bia 
isteach san fhuil. Scríobh síos dhá dhóigh a ndeachaigh an t-iléam 
in oiriúint chun an oiread is féidir den ionsú bia isteach san fhuil a 
éascú.  (CM1)

  Samplaí de phointí cuí le scríobh:
• achar dromchla mór
• soláthar maith fola
• fada
• cill amháin ar tiús

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  (2 × [1])    [2]

 (d) Mínigh feidhm an phaincréis. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• tál na n-einsímí díleácha próiteáisí, liopáisí agus carbaihiodráisí
• tál na hinsline agus an ghlúcagóin ag Insíní Langerhans

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
  (1 × [2])    [2]

 (e) (i) Mínigh an téarma díhiodráitiú. (CM1, CM2)

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• is é atá i gceist le díhiodráitiú nuair a chailleann an corp níos 

mó sreabháin ná a thógann sé isteach
• is é is ciall le díhiodráitiú cailliúint an uisce agus na salann 

atá riachtanach do ghnáthfheidhmiú an choirp.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
   (1 × [2])   [2]

  (ii) Mínigh dhá dhóigh ina dtig le duine éirí díhiodráitithe

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• is féidir go dtarlóidh díhiodráitiú mar thoradh ar thinneas, mar 

shampla, urlacan agus buinneach
• is féidir gur aeráid the thirim is cúis le díhiodráitiú mar 

thoradh ar neamhchosaint ar an ghrian nó ar theochtaí arda 
ar feadh tamall fada
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• is féidir go n-éireoidh duine díhiodráitithe mura n-ólann siad 
go leor uisce mar go bhfuil an corp ag cailliúint níos mó 
sreabháin ná atá sé a thógáil isteach

• ró-úsáid fualbhrostach agus cógas eile a mhéadaíonn an 
mún

• tá diaibéiteas, galar na bhfaireog aidréineach agus galar 
duán ar na fadhbanna sláinte a dtig le díhiodráitiú a bheith 
mar thoradh orthu.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
   (2 × [2])  [4]

 (f) Déan anailís ar na dóigheanna a dtiocfadh leis an stróc dul i 
bhfeidhm ar Derek. (CM1, CM2, CM3)

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint atá 
acu ar na dóigheanna a dtiocfadh le stróc dul i bhfeidhm ar dhuine 
a roinnt ina gcomhpháirteanna éagsúla amhail fostaíocht, ioncam, 
fóillíocht, aiste bia agus caidrimh. Caithfidh siad breithiúnais a 
thabhairt ar cad é mar a thiocfadh le saintréithe gach comhpháirte 
acu dul i bhfeidhm ar Derek. 

  Samplaí de fhreagairtí cuí:
• Fostaíocht: is féidir nach mbeidh sé in ann bheith ag obair sa 

tsiopa atá aige agus is féidir nach mbeidh sé ábalta bheith ag 
taisteal ar chúrsaí gnó mar seans nach mbeidh ar a chumas an 
carr a thiomáint; is féidir go mbeidh air smaoineamh ar dhul ar 
scor

• Ioncam: is féidir go mbeidh laghdú ar a ioncam, mar seans go 
mbeidh air daoine eile a dhíol as a shiopa a reáchtáil dó; is féidir 
go dtiocfaidh athrú ar an dóigh a gcaitheann sé a ioncam mar gur 
féidir go mbeidh air díol as cúram/tacaíocht bhreise

• Fóillíocht: is féidir go mbeidh air éirí as dul chuig an spórtlann 
agus go gcuirfidh sé seo isteach ar a shláinte; is féidir nach 
mbeidh an fonn céanna air bualadh le daoine; nach mbeidh sé ar 
a shuaimhneas ag dul amach ag ithe; nach mbeidh sé ag iarraidh 
dul ag amharc ar a pháistí thar lear chomh minic céanna; is 
féidir go gcuirfidh sé suim i gcaithimh aimsire úra a thabharfaidh 
cúiteamh éigin dó as a ról laghadaithe sa ghnólacht

• Aiste bia: is féidir go mbeidh sé doiligh air bianna áirithe a 
shlogadh agus a dhíleá agus go mbeidh air bianna eile a ithe; 
is féidir go nglacfaidh sé aiste bia níos folláine chuige, mar 
shampla, ag gearradh siar ar an méid saille/colaistéaróil a 
itheann sé

• Caidrimh: Is féidir go ndéanfaidh sé caidrimh úra a fhorbairt 
trí ghrúpa tacaíochta; is féidir go rachaidh an caidreamh idir é 
féin agus a pháistí i bhfuaire mura bhfeiceann sé chomh minic 



162

MARCANNA 
AR FÁIL

céanna iad ach is féidir go dtiocfaidh siad ar ais abhaile le 
tacaíocht a thabhairt dá dtuismitheoirí; is féidir nach bhfeicfidh 
sé cairde, comharsana agus custaiméirí chomh minic céanna; is 
féidir go neartóidh an dáimh lena bhean chéile agus é ag bráth 
uirthi.

   Caithfi dh na pointí uilig thuas a bheith bainteach le héifeacht
   an stróc ar Derek, mar shampla, éifeachtaí fi siceacha amhail
   fadhbanna luaineachta, deacracht le slogadh, fadhbanna
   urlabhra, fadhbanna cothromaíochta; éifeachtaí síceolaíocha
   amhail imní, strus, féinmheas agus frustrachas; éifeachtaí
   sóisialta éirí seachantach ar chuideachta; agus éifeachtaí
   cognaíocha amhail fadhbanna cuimhne. Thig le hiarrthóirí a
   aithint, áfach, gur féidir go mbeidh sé ar a sheanléim arís, mar
   shampla gur féidir go dtiocfaidh sé ar ais chuig an ghnólacht
   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

   Leibhéal 1 ([1]–[4])
   Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar na dóigheanna a 
dtiocfadh leis an stróc dul i bhfeidhm ar Derek

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint 
chuí a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar 
éifeacht fhéideartha an stróc ar Derek

• b’fhéidir go ndéanfadh siad pointí a liostú faoin éifeacht 
fhéideartha ar Derek 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. B’fhéidir go 
mbeadh easpa soiléire agus léirchruinnis ar an ábhar. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh 
an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach.

   Leibhéal 2 ([5]–[8])
   Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil ar na dóigheanna a 
dtiocfadh leis an stróc dul i bhfeidhm ar Derek

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar 
éifeacht fhéideartha an stróc ar Derek

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear 
úsáid as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a 
dhéanamh soiléir.
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   Leibhéal 3 ([9]–[12])
   Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas inniúil agus tuiscint inniúil ar na dóigheanna a dtiocfadh 
leis an stróc dul i bhfeidhm ar Derek.

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar 
éifeacht fhéideartha an stróc ar Derek

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn 
agus úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl 
scríbhneoireachta is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha iontach 
eagraithe leis an chéim is airde soiléireachta agus 
léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn in úsáid go 
forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach 
an-ardchaighdeánach in úsáid leis an chiall a dhéanamh go 
hiomlán soiléir.

      [12]

      Iomlán

37
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1 (a) Scríobh síos cúig dhóigh ina dtiocfadh le heagraíocht dheonach mar 
AMH maoiniú a fháil. (CM1)

  Samplaí de phointí cuí le scríobh:
• crannchur
• oidhreachtaí
• imeachtaí bailithe airgid
• maoiniú rialtais
• urraíochtaí
• úsáideoirí seirbhísí ag íoc astu
• tabhartais
• conarthaí rialtais
• fáltais ó shiopa carthanais ar an phríomhshráid
• airgead a bhailiú ar an tsráid.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  (5 × [1])   [5]

 (b) Déan cur síos ar thrí threocht maidir le meabhairghalar 
  i dTuaisceart Éireann (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí don chur síos:
• tá méadú ar an fhéinmharú i measc fir óga 
• tá méadú ar líon na ndaoine atá á ndiagnóisiú agus a gcóireáil 

don imní/dúlagar
• tá méadú ar líon na n-úsáideoirí seirbhísí le fadhbanna 

meabhairshláinte atá ag maireachtáil sa phobal, go háirithe 
i gceantair uirbeacha mar gheall ar athruithe i bpolasaí an 
rialtais agus ar an laghdú ar líon na n-úsáideoirí seirbhísí le 
meabhairghalair atá á gcoinneáil in ospidéil shíciatracha 

• tá méadú ar líon na ndaoine gan dídean i measc daoine a bhfuil 
meabhairghalar orthu mar níl cúramóirí neamhfhoirmiúla ábalta 
déileáil leis na fadhbanna níos mó

• tá méadú ar líon na ndaoine óga a bhfuil meabhairghalair orthu 
agus tá an t-éileamh ar sheirbhísí le tacú le déagóirí ag fás i rith 
an ama

• tá méadú ar líon na ndaoine atá ag maireachtáil níos faide agus 
a bhfuil galar Alzheimer agus néaltrú orthu

• tá méadú ar an mheabhairghalar a bhaineann le leibhéil 
athraitheacha dífhostaíochta mar gheall ar mheath na 
mórthionscal i dTuaisceart Éireann.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar na trí threocht maidir 
le meabhairghalar i dTuaisceart Éireann

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist
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• cumas teoranta léirithe maidir cur síos a dhéanamh ar na trí 
threocht maidir le meabhairghalar i dTuaisceart Éireann

• b’fhéidir go ndéanfadh an t-iarrthóir pointí a liostú nó cur síos a 
dhéanamh ar threocht amháin.

  
  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas agus tuiscint sásúil ar thrí threocht maidir le 
meabhairghalar i dTuaisceart Éireann

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le cur síos a dhéanamh ar na trí 
threocht maidir le meabhairghalar i dTuaisceart Éireann

• freagairtí nach gcuireann síos ach ar dhá threocht, ní thig leo 
gnóthú os cionn an leibhéil seo.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar thrí threocht maidir le 
meabhairghalar i dTuaisceart Éireann

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir cur síos a dhéanamh ar thrí threocht 
maidir le meabhairghalar i dTuaisceart Éireann. [9]

 (c) Mínigh ceithre thairbhe atá ag eagraíochtaí mar AMH san earnáil 
dheonach a sholáthraíonn cúram agus tacaíocht d’úsáideoirí seirbhísí 
a bhfuil meabhairghalair orthu. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• freagraíonn go maith do riachtanais, mar shampla, tá sé 

níos gasta a rochtain cionn is nach bhfuil an oiread céanna 
maorlathais ann 

• is féidir tacaíocht 24 uair an chloig a chur ar fáil
• is minic a bhíonn spéis ag an fhoireann i riachtanais úsáideoirí 

seirbhísí agus taithí acu ar mheabhairghalair
• bearnaí sa tsoláthar a líonadh
• is minic a bhíonn siad saor in aisce
• rochtain a chur ar fáil ar fhoireann oilte a dhéanann 

speisialtóireacht ar thacaíocht a thabhairt d’úsáideoirí seirbhísí le 
meabhairghalair

• deiseanna luachmhara a chur ar fáil nach mbeadh ar fáil 
san earnáil reachtúil b’fhéidir, mar shampla turais shóisialta, 
caitheamh aimsire, teiripí 

•  bheith tiomanta do sholáthar faisnéise d’úsáideoirí seirbhísí agus 
dá dteaghlaigh

• stocaireacht a dhéanamh ar son cearta úsáideoirí seirbhísí.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
  (4 × [2])    [8]
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 (d) Déan anailís ar na riachtanais atá ag úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 
meabhairghalair orthu agus an dóigh a bhféadfadh an fhoireann in 
ospidéal síciatrach freastal ar na riachtanais sin.  (CM1, CM2, CM3)

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint 
atá acu ar na deacrachtaí a thiocfadh a bheith ag cúramóirí 
neamhfhoirmiúla a roinnt ina gcomhpháirteanna éagsúla, mar 
shampla, riachtanais fhiseacacha, intleochta, mhothúchánacha agus 
shóisialta. Caithfidh siad breithiúnais réasúnaithe a thabhairt ar an 
dóigh a dtiocfadh leis an fhoireann in ospidéal síciatrach freastal ar 
riachtanais gach comhpháirte.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:
• Riachtanais fhisiceacha: d’fhéadfaí freastal ar riachtanais mar 

chothú, réim cógas agus aclaíocht trí bhiachlár lóin a chur ar fáil 
ar a bhfuil réimse cineálacha bia, foireann oilte leis an chógas a 
thabhairt agus a thaifeadadh, ranganna scíthe

• Riachtanais intleachta: riachtanais amhail an riachtanas 
spreagadh meabhrach a bheith ar fáil, trí ghníomhaíochtaí ar 
nós na léitheoireachta nó caithimh aimsire, nó is féidir freastal 
ar an ghá atá acu a ngalar a thuiscint trí ghníomhaíochtaí 
cruthaitheacha nó trí litríocht a chur ar fáil a thugann faisnéis faoi 
mheabhairghalair agus a gcóireálacha 

• Riachtanais mhothúchánacha/shíceolaíocha: riachtanais 
amhail féinmheas, comhuintearas a bhraistint, nó folláine 
mhothúchánach, is féidir leis an fhoireann freastal orthu trí 
chomhairleoireacht nó teiripí a thairiscint, scileanna maireachtáil 
neamhspleách a fhorbairt agus/nó rochtain ar sheirbhísí 
abhcóideachta a sholáthar 

• Riachtanais shóisialta: riachtanais amhail cumarsáid agus 
cairdeas, is féidir freastal orthu trí dheiseanna a thabhairt 
d’úsáideoirí seirbhísí teacht le chéile, b’fhéidir trí sheomra 
coiteann lae a bheith acu, nó trí uaireanta cuartaíochta 
inrochtana solúbtha a chur ar fáil ionas gur fusa ag teaghlaigh 
teacht ar cuairt. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[5])
  Imprisean ginearálta: bunúsach 

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar riachtanais úsáideoirí seirbhísí 
a bhfuil meabhairghalair orthu agus ar an dóigh a dtiocfadh le 
baill foirne in ospidéal síciatrach freastal orthu seo

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• eolas agus tuiscint theoranta leirithe ar anailís a dhéanamh ar 
riachtanais úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu 
agus ar an dóigh a dtiocfadh le baill foirne in ospidéal síciatrach 
freastal orthu seo
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• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([6]–[10])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas agus tuiscint shásúil ar riachtanais úsáideoirí seirbhísí a 
bhfuil meabhairghalair orthu agus ar an dóigh a dtiocfadh le baill 
foirne in ospidéal síciatrach freastal orthu seo.

• ní mór anailís a dhéanamh ar dhá chineál riachtanas le gnóthú 
ag an leibhéal seo 

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• eolas agus tuiscint shásúil léirithe ar anailís a dhéanamh ar 
riachtanais úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu 
agus ar an dóigh a dtiocfadh le baill foirne in ospidéal síciatrach 
freastal orthu seo

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le soiléireacht agus léirchruinnis éigin. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([11]–[15])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar riachtanais úsáideoirí seirbhísí a 
bhfuil meabhairghalair orthu agus ar an dóigh a dtiocfadh le baill 
foirne in ospidéal síciatrach freastal orthu seo

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe ar anailís a dhéanamh ar riachtanais 
úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu agus ar an 
dóigh a dtiocfadh le baill foirne in ospidéal síciatrach freastal 
orthu seo.

• ní mór anailís a dhéanamh ar thrí chineál riachtanas le gnóthú ar 
an leibhéal seo 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid  leis an chiall a dhéanamh 
soiléir. [15] 37
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2 (a) Mínigh ceithre thairbhe atá ag comhoibriú idirdhisciplíneach 
éifeachtach d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil meabhairghalar orthu. 
(CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• coisceann sé ar úsáideoirí seirbhísí “titim tríd an líontán” cionn 

is go mbíonn gairmithe ag malartú faisnéise lena chéile agus tá 
siad ábalta idirghabháil a dhéanamh i bpleananna cúraim de réir 
mar is gá

• is féidir faisnéis a chur ar aghaidh go furasta ó ghairmí amháin 
go dtí gairmí eile lena chinntiú go bhfuil comhleanúnachas cúraim 
ann

• is mó is dócha go ndéanfar freastal ar riachtanais úsáideoirí 
seirbhísí mar is féidir fadhbanna a shainaithint agus déileáil leo 
níos gasta

• ní gá do ghairmithe difriúla ceisteanna a chur arís agus arís eile 
ar úsáideoirí seirbhísí, agus laghdaíonn sé frustrachas agus imní 
don úsáideoir seirbhísí 

• is féidir le húsáideoirí seirbhísí cúram iomlánaíoch a fháil agus is 
féidir freastal ar a réimse éagsúil riachtanas

• mar gheall ar an tsaineolas atá ag raon gairmithe, is dócha gur 
fearr an caighdeán cúraim a chuirfear ar fail. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
  (4 × [2])   [8]

 (b) Déan anailís ar an tionchar a d’imir The Mental Health (NI) Order 1986
  (leasaithe 2004) ar sholáthar seirbhísí do dhaoine a bhfuil
  meabhairghalar orthu. (CM1, CM2, CM3)

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint atá 
acu ar The Mental Health Order (NI) 1986 (leasaithe 2004) a roinnt 
ina gcomhpháirteanna éagsúla, mar shampla, frámaí ama don 
choinneáil, cur ar bun an Mental Health Commission agus gairmithe/
gaolta a shainaithint le bheith bainteach leis an choinneáil. Caithfidh 
siad argóintí a chur i láthair agus breithiúnais réasúnaithe a thabhairt 
ar cad é mar a chuaigh saintréithe gach comhpháirte acu i bhfeidhm 
ar sholáthar seirbhísí do dhaoine a bhfuil meabhairghalair orthu.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:
• Gairmithe a shainaithint: tugann breac-chuntas ar ghairmithe/

ghaolta a dtig leo baint a bheith acu leis an phróiseas coinneála, 
lena n-áirítear tabhairt isteach an oibrí shóisialta fhaofa agus 
sainmhíniú ar an ról seo.

• Cosaint d’úsáideoirí seirbhísí: a bhunaigh an Coimisiún 
Meabhair-Shláinte agus a bhfuil a ról anois faoi chúram RQIA le 
cigireacht a dhéanamh ar cháilíocht seirbhísí:

 – is eochairphrionsabal é othar a ghlacadh isteach agus 
a chóireáil gan chomhéigean, ach chomh maith leis sin 
bhunaigh sé cúiseanna soiléire don ghlacadh éigeantach  

 –  déanann sé foráil don chaomhnóir ad litem
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• Frámaí ama don choinneáil: is féidir úsáideoirí seirbhísí a 
choinneáil faoi choinne measúnú go ceann 72 uair, agus is féidir 
iad a choinneáil suas le 28 lá ag an dara céim agus 6 mhí ag an 
chéim deiridh, ag brath ar phróiseas an athbhreithnithe

• Cearta úsáideoirí seirbhísí: leagann amach coinníollacha don 
achomharc agus shocraigh an ceart atá ag úsáideoirí seirbhísí 
binse a bheith acu. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[4])
  Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar an dóigh a 
ndeachaigh The Mental Health Order i bhfeidhm ar sholáthar 
seirbhíse

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas teoranta anailís a dhéanamh ar an dóigh a 
ndeachaigh The Mental Health Order i bhfeidhm ar sholáthar 
seirbhíse

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([5]–[8])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil ar an dóigh a ndeachaigh The 
Mental Health Order i bhfeidhm ar sholáthar seirbhíse

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas sásúil anailís a dhéanamh ar an dóigh a 
ndeachaigh The Mental Health Order i bhfeidhm ar sholáthar 
seirbhíse

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([9]–[12])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas inniúil agus tuiscint inniúil ar an dóigh a ndeachaigh The 
Mental Health Order i bhfeidhm ar sholáthar seirbhíse

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist
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• léiríonn cumas inniúil anailís a dhéanamh ar an dóigh a 
ndeachaigh The Mental Health Order i bhfeidhm ar sholáthar 
seirbhíse

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid leis an chiall a dhéanamh 
soiléir [12]

 
 (c) Déan cur síos ar thrí dhóigh ina dtiocfadh le hoibrí sóisialta cúram a 

thabhairt do na húsáideoirí seirbhísí seo. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí don chur síos:
• freagrach as riachtanais a mheasúnú agus plean/pacáiste cúraim 

a eagrú; agus déanann monatóireacht, athbhreithniú agus 
luacháil ar an phlean cúraim

• déanann teagmháil le comhaltaí eile den fhoireann ildisciplíneach 
– teiripeoir saothair, teiripeoir urlabhra, altra pobail, dochtúir 
ginearálta

• is féidir atreoruithe a dhéanamh le sláinte úsáideoirí seirbhísí 
a chinntiú agus a chinntiú go bhfuil freastal á dhéanamh ar  
riachtanais sláinte agus shóisialta úsáideoirí seirbhísí 

• is féidir leo teagmháil a dhéanamh le heagraíochtaí deonacha 
maidir leis an tacaíocht

• is féidir leo comhairle a chur ar úsáideoirí seirbhísí maidir le 
sochair airgeadais 

• is féidir leo teagmháil a dhéanamh le teaghlaigh úsáideoirí 
seirbhísí faoi chúram neamhfhoirmiúil

• scríobhfaidh tuairiscí maidir le dul chun cinn úsáideoirí seirbhísí 
• is féidir leo seirbhísí abhcóideachta a eagrú d’úsáideoirí seirbhísí 

agus dá dteaghlaigh
• is féidir leo tacaíocht/comhairleoireacht mhothúchánach a chur ar 

fáil/a eagrú
• is féidir leo cuairteanna baile a dhéanamh le seiceáil ar dhul chun 

cinn úsáideoirí seirbhísí
• b’fhéidir go mbeadh oibrí sóisialta faofa bainteach le coinneáil in 

ospidéal
• cinntí a dhéanamh maidir le lóistín cónaithe i gcomhar le 

húsáideoirí seirbhísí agus a dteaghlaigh
• cruinnithe ildisciplíneacha a eagrú
• cuidiú le húsáideoirí seirbhísí rochtain a fháil ar lárionaid lae nó 

ar áiseanna oideachais.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile
  
  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í  

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar thrí dhóigh ina 
dtiocfadh le hoibrí sóisialta cúram a thabhairt do na húsáideoirí 
seirbhísí seo
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• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas teoranta le cur síos a dhéanamh ar thrí dhóigh ina 
dtiocfadh le hoibrí sóisialta cúram a thabhairt do na húsáideoirí 
seirbhísí seo

• b’fhéidir go ndéanfadh an t-iarrthóir pointí a liostú nó cur síos a 
dhéanamh ar rud amháin.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil ar thrí dhóigh ina dtiocfadh le 
hoibrí sóisialta cúram a thabhairt do na húsáideoirí seirbhísí seo

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas sásúil le cur síos a dhéanamh ar thrí dhóigh ina 
dtiocfadh le hoibrí sóisialta cúram a thabhairt do na húsáideoirí 
seirbhísí seo

• freagairtí nach gcuireann síos ach ar dhá dhóigh, ní thig leo 
gnóthú os cionn an leibhéil seo.

  Leibhéal 3 ([7])–[9])
  Overall impression:  competent

• eolas agus tuiscint inniúil ar thrí dhóigh ina dtiocfadh le hoibrí 
sóisialta cúram a thabhairt do na húsáideoirí seirbhísí seo

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas inniúil le cur síos a dhéanamh ar thrí dhóigh ina 
dtiocfadh le hoibrí sóisialta cúram a thabhairt do na húsáideoirí 
seirbhísí seo. [9]

3 (a) Déan cur síos ar cad é mar is féidir na bacainní seo a leanas ar 
rochtain seirbhísí a bhriseadh síos d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 
meabhairghalair orthu. (CM1, CM2) 

  Samplaí de phointí cuí don chur síos:
  Láthair gheografach – is féidir bacainní a bhriseadh trí línte 

cabhrach 24 uair an chloig, seirbhísí bus a chur ar fáil, seirbhísí 
tacsaí, rochtain ar an idirlíon, agus seirbhís a chur ar fáil i dtithe 
úsáideoirí seirbhísí nó i bpobail, mar shampla, coimirce, cuartaíocht 
bhaile, tacaíocht teaghlaigh.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil

  Bacainn shíceolaíoch na heagla – is féidir seo a shárú tríd an 
stiogma a bhaineann le cuidiú a lorg a laghdú trí oideachas agus trí 
fheachtais, trí úsáideoirí seirbhísí a chur ar a suaimhneas nach bhfuil 
siad ina n-aonar maidir lena gcuid riachtanas trí fhaisnéis a chur 
ar fáil ar thinneas, ar chóireáil agus ar thacaíocht, trí thionscnaimh 
amhail comhairleoireacht, oiliúint treallúis, tógáil féinmheasa agus 
línte cabhrach, agus feachtais fógraíochta atá dírithe ar dhaoine 
aonair a bhfuil cuidiú agus tacaíocht de dhíth orthu, trí sheirbhísí 
abhcóideachta, seirbhísí i mbaile nó i bpobal an úsáideora féin a chur 

29
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ar fáil agus trí chúram comhsheasmhach a chur ar fáil de réir mar is 
féidir. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil

  Bacainní eolais ar nós feasachta – is féidir iad seo a shárú trí 
fhaisnéis a chur ar fáil i bhformáid atá furasta le húsáid, mar shampla 
braille, closchaiséad agus cló mór; trí fhaisnéis a scaipeadh ar bhonn 
níos forleithne; agus trí sheisiúin faisnéise a chur ar fáil ar leibhéal an 
phobail.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil

  Bacainní teanga – is féidir iad seo a shárú trí ateangairí a úsáid 
d’úsáideoirí seirbhísí nach bhfuil an Béarla acu mar phríomhtheanga; 
faisnéis i dteangacha difriúla ar shuíomhanna idirlín; agus úsáid 
teangacha ar nós braille, BSL nó ISL. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil 
  (4 × [3])  [12]

 (b) Pléigh an ról atá ag the Regulation and Quality Improvement 
Authority (RQIA) maidir le soláthar cúraim d’othair a bhfuil 
meabhairghalair orthu (CM1, CM2, CM3)

  Samplaí de phointí cuí le plé:
• Ról cigireachta: is é an RQIA rialaitheoir neamhspleách cúram 

sláinte agus sóisialta Thuaisceart Éireann, a dheanann cigireacht 
ar shuíomhanna d’othair a bhfuil meabhairghalair orthu, mar 
shampla, aonaid shíciatracha ar bhonn rialta lena chinntiú go 
sásaíonn siad caighdeáin íosta, atá leagtha amach ag Roinn na 
Sláinte (DOH); in amanna, déantar cigireachtaí a fhógairt, agus 
faigheann an suíomh cúraim fógra faoin chuairt, nó is féidir leo 
bheith gan fógra, agus is féidir leis an chigireacht tarlú am ar 
bith gan fógra roimh ré a bheith faighte ag an tsuíomh; agus 
bíonn feidhm shainiúil ag an RQIA athbhreithniú a dhéanamh 
ar sheirbhísí meabhairshláinte agus míchumas foghlama ar fud 
Thuaisceart Éireann 

• Scóip na cigireachta: déanann cigireachtaí measúnú ar cáiliocht 
na beatha, caighdeán an chúraim, caighdeán na timpeallachta 
agus caighdeán na bainisteoireachta, mar shampla, in aonaid 
shíciatracha taobh istigh d’ospidéal i gcás go n-aithnítear achair 
ina bhfuil gá le feabhsú, cuirfidh an RQIA in iúl a dtuairimí don 
bhainisteoireacht, agus aontóidh siad leo cibé gníomhaíocht atá 
de dhíth leis an tseirbhís a fheabhsú agus lena chinntiú go bhfuil 
úsáideoirí seirbhísí sábháilte

• Foilsiú: i ndiaidh cigireachta, foilsítear faisnéis ar chaighdeán an 
chúraim d’othair a bhfuil meabhairghalair orthu i dtuairisc, atá ar 
fáil ar shuíomh gréasáin an RQIA 
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• Tuairisciú: tá freagracht ar an RQIA fosta as tuairisciú don 
RS (DOH) ar dhroch-chúram nach bhfuil inghlactha nó ar laigí 
suntasacha i saoráidí cúraim d’othair a bhfuil meabhairghalair 
orthu.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Imprisean ginearálta: bunúsach 

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar ról the Regulation and Quality 
Improvement Authority (RQIA) 

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas teoranta plé a dhéanamh ar ról an RQIA maidir le 
soláthar cúraim d’othair a bhfuil meabhairghalair orthu.

   Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil ar ról the Regulation and Quality 
Improvement Authority (RQIA) 

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas sásúil plé a dhéanamh ar ról an RQIA maidir le 
soláthar cúraim d’othair a bhfuil meabhairghalair orthu.

   
  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ról the Regulation and Quality 
Improvement Authority (RQIA) 

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas inniúil plé a dhéanamh ar ról an RQIA maidir le 
soláthar cúraim d’othair a bhfuil meabhairghalair orthu. [9]

 (c) Déan luacháil ar thrí pholasaí a bhfuil sé d’aidhm acu feabhas 
a chur ar chaighdeán an chúraim d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil 
meabhairghalair orthu. (CM1, CM2, CM3)

  Maidir le luacháil: ní mór d’iarrthóirí breithiúnas a thabhairt ar thairbhe 
agus ar fhadhbanna a bhaineann le trí pholasaí a bhfuil sé d’aidhm 
acu feabhas a chur ar chaighdeán an chúraim d’úsáideoirí seirbhísí a 
bhfuil meabhairghalair orthu.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:
  Tairbhe an pholasaí sceithireachta:

• cuireann polasaí sceithireachta ar a gcumas don fhoireann 
iompraíocht mhíchuí atá ar siúl ag baill foirne eile le linn oibre a 
chur in iúl 

• is lú an seans go mbeidh iompraíocht na foirne míchuí 
• tá cosaint níos fearr ag cliaint leochaileacha i dtimpeallacht ina 

gcothaítear an sceithireacht 
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• is dócha go mbeidh caighdeáin an chúraim níos airde i 
dtimpeallacht ina gcothaítear an sceithireacht 

• cuireann sé deireadh le droch-chleachtas agus le droch-
chleachtóirí 

• treoraíonn cleachtas agus cuireann nósanna imeachta ar fáil le 
tabhairt faoi fhadhbanna amhail droch-chleachtas sa chúram 

• tugann muinín don fhoireann seasamh in éadan iompraíocht 
mhíchuí ó bhaill eile den fhoireann, fiú ó dhaoine a bhfuil stádas 
níos airde acu 

• tá sceithirí á gcosaint ag nósanna imeachta rúndachta, agus mar 
sin de, is dóichí go gcuirfidh siad droch-chleachtas in iúl

• cuireann an polasaí sceithireachta oibleagáid dhlíthiúil ar an 
fhoireann iompraíocht mhíchuí a nochtadh nó a chur in iúl 

• cuidíonn sé lena chinntiú go ndéantar cearta an chliaint a 
chosaint agus a chur chun cinn.

  Fadhbanna le polasaí sceithireachta:
• b’fhéidir go mbeadh drogall ar oibrithe “iompraíocht mhíchuí” de 

chuid comhghleacaithe a thuairisciú ar eagla go bhfaigheadh an 
chuid eile de na hoibrithe amach cé hiad

• b’fhéidir go ndéanfadh baill eile den fhoireann bulaíocht ar 
dhaoine a dhéanann sceithireacht 

• thig leis mímhuinín a chothú idir fostaithe – is féidir leis seo cur 
isteach ar dhinimic na foirne agus mar sin, ar chaighdeán chúram 
na n-othar

• is féidir le baill foirne mí-úsáid a bhaint as – thig leo eachtraí a 
chumadh mar gheall ar fhadhbanna pearsanta idir daoine ar an 
fhoireann.

  Tairbhe Polasaithe Sláinte agus Sábháilteachta:
• ba cheart don fhoireann bheith eolach maidir le cad é ba chóir 

dóibh a dhéanamh le sláinte agus sábháilteacht a chothú dóibh 
féin agus do chliaint

• má tharlaíonn taisme i gcomhthéacs cúraim ba cheart go 
mbeadh a fhios ag an fhoireann ar fad cad iad go díreach na 
nósanna imeachta agus mar sin de, beidh siad ábalta déileáil leis 
an fhadhb láithreach 

• mothóidh cliaint sábháilte i suíomhanna cúraim mar beidh a fhios 
acu go bhfuil na polasaithe seo i bhfeidhm 

• ba cheart do na polasaithe seo cuidiú le caighdeán an chúraim 
atá ar fáil a ardú mar beidh timpeallacht níos sábháilte agus níos 
glaine ann mar gheall orthu

• ba chóir gach taisme a thaifeadadh de réir polasaí lena 
gcinntítear go ndéanfar feabhsuithe agus go laghdófar ar riosca 
na dtaismí san am atá le teacht 

• cuideoidh polasaithe sláinte agus sábháilteachta leis an 
fhoireann agus leis na cliaint a chosaint, mar shampla, ba chóir 
tras-ionfhabhtú a chosc, cógais a stóráil go sábháilte, agus go 
mbeadh cosc ar bhun-úsáideoirí ag déanamh ionsaithe ar an 
fhoireann.
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  Fadhbanna le Polasaithe Sláinte agus Sláinte agus
  Sábháilteachta:

• b’fhéidir nach mbeadh airgead ar fáil le trealamh a cheannach, 
mar shampla, crocháin srl. 

• b’fhéidir go ngearrfadh an fhoireann coirnéil, mar shampla, gan 
na crocháin a úsáid mar tá am i gceist lena n-úsáid 

• in amanna déantar neamhaird de pholasaithe sláinte agus 
sábháilteachta mar gheall ar easpa foirne/gan go leor foirne a 
fhostú

• tá an polasaí fada casta agus bíonn sé deacair ag an fhoireann 
coinneáil suas chun dáta mar gheall ar na hathruithe.

  Tairbhe an Pholasaí um Dhaoine Fásta Leochaileacha a Chosaint 
ar Mhí-Úsáid:
• ba chóir go laghdódh sé ar an dóchúlacht go mbeadh cliaint thíos 

leis mar gheall ar mhí-úsáid nó neamart
• ba cheart go mothódh cliaint agus foireann araon níos sábháilte 

mar gheall air  
• ba cheart go gcinnteodh sé go bhfuil caighdeáin an chúraim ard
• soiléiríonn sé an dóigh ar chóir eachtraí mí-úsáide a thuairisciú 

agus plé leo 
• cuidíonn sé le cliaint an-leochaileacha a chosaint, amhail iad siúd 

a bhfuil meabhairghalar orthu 
• ba chóir go mbeadh foireann ábalta mí-úsáid a aithint mar gheall 

air 
• míníonn sé na nósanna imeachta leis an mhí-úsáid a thuairisciú 
• is féidir an reachtaíocht a chur i bhfeidhm mar gheall air
• cuidíonn sé leis an mhí-úsáid a chosc 
• míníonn se an riachtanas le hábhair foirne a ghrinnfhiosrú.

  Fadhbanna le Polasaí um Dhaoine Fásta Leochaileacha a 
Chosaint ar Mhí-Úsáid:
• mura bhfuil an fhoireann eolach ar ábhar an pholasaí, ní fiú a 

dhath é
• b’fhéidir go mbeadh eagla ar fhoireann agus ar chliaint mí-úsáid 

a thuairisciú
• b’fhéidir nach dtabharfadh cuid den fhoireann aird ar bith ar an 

pholasaí. 

  Tairbhe an Pholasaí Rúndachta:
• ba cheart meon muiníne a chothú idir foireann agus cliaint – 

caidreamh níos fearr, caighdeán cúraim níos fearr
• ba cheart an fhoireann a threorú agus a chur ar an eolas maidir 

le rúndacht agus cá huair is féidir í a shárú 
• ba cheart príobháideacht agus dínit an chliaint a choinneáil
• leagann amach nósanna imeachta a leanfadh an fhoireann, mar 

shampla, maidir le taifid na gcliant a stóráil, faisnéis faoin chliant 
a phlé le daoine eile, srl.

  Fadhbanna le Polasaí Rúndachta:
• b’fhéidir nach mbeadh tuiscint shoiléir ag daoine ar an pholasaí 

agus mar sin de, nach mbeadh sé curtha i bhfeidhm mar is ceart 
– b’fhéidir go gcuirfeadh sin isteach a chaighdeán an chúraim
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• b’fhéidir go gcuirfeadh an fhoireann neamhshuim sa pholasaí 
– d’fhéadfadh sin dul i bhfeidhm go diúltach ar chaighdeán an 
chúraim  

• deacair a chruthú gur sáraíodh rúndacht.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 
  
  Leibhéal 1 ([1]–[4])
  Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas bunúsach agus tuiscint bhunúsach ar thairbhe na 
bpolasaithe a bhfuil sé d’aidhm acu feabhas a chur ar 
chaighdeán an chúraim a chuirtear ar fáil

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas teoranta luacháil a dhéanamh ar thairbhe trí pholasaí
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 

theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([5]–[8])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil ar thairbhe na bpolasaithe a 
bhfuil sé d’aidhm acu feabhas a chur ar chaighdeán an chúraim a 
chuirtear ar fáil

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas sásúil luacháil a dheanamh ar thairbhe na dtrí 
pholasaí

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  
  Leibhéal 3 ([9]–[12])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas inniúil agus tuiscint inniúil ar thairbhe na bpolasaithe a 
bhfuil sé d’aidhm acu feabhas a chur ar chaighdeán an chúraim a 
chuirtear ar fáil

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas inniúil luacháil a dheanamh ar thairbhe na dtrí 
pholasaí

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
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soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid leis an chiall a dhéanamh 
soiléir.

  Leibhéal 4 ([13]–[15])
  Imprisean ginearálta: an-inniúil

• eolas an-inniúil agus tuiscint an-inniúil ar thairbhe na bpolasaithe 
a bhfuil sé d’aidhm acu feabhas a chur ar chaighdeán an chúraim 
a chuirtear ar fáil

• cumas an-inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas an-inniúil le luacháil a dheanamh ar thairbhe na 
dtrí pholasaí

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha iontach eagraithe leis an chéim is 
airde soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí 
chruinn in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach an-ardchaighdeánach in úsáid leis an chiall a 
dhéanamh go hiomlán soiléir. [15]
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 (d) Cé go síleann go leor daoine go bhfuil tairbhí móra ag baint le cúram 
sa phobal, tá daoine ag éirí imníoch go mb’fhéidir go bhfuil ag teip air. 
Déan imscrúdú ar dhá thaobh na hargóna seo. (CM1, CM2, CM3)

  Samplaí de phointí cuí le himscrúdú:

  Ar son “cúram sa phobal”;
• normalú/seachnaíonn éifeachtaí an institiúidithe – deimhneach 

d’úsáideoirí seirbhísí
• ciallaíonn lánpháirtiú sóisialach go mothaíonn úsáideoirí seirbhísí 

go bhfuil siad mar dhlúthchuid den phobal s’acu féin 
• laghdú ar an stiogma a bhaineann leis na meabhairghalair
• níos cost-éifeachtúla don rialtas
• cothaíonn féinmheas dearfach
• cothaíonn neamhspleáchas
• coinníonn teagmháil teaghlaigh agus teagmháil shóisialta 
• cothaíonn cumasú
• bíonn úsáideoirí seirbhísí ábalta fanacht sa bhaile i dtimpeallacht 

teaghlaigh nó bheith ina gcónaí in aonaid bheaga le tacaíocht
• cumasaíonn measúnú iomlán ar riachtanais úsáideoirí seirbhísí.

  In éadan “cúram sa phobal”:
• manglam de sholáthar seirbhísí in earnálacha áirithe, mar 

shampla, b’fhéidir go mbeadh seirbhísí deonacha an-ghann i 
gceantair tuaithe 

• easpa maoinithe lena chur i bhfeidhm mar is ceart, mar shampla, 
tá costas mór ag baint le scéimeanna lóistín tacaithe a chur ar 
bun  

• easpa tacaíochta d’úsáideoirí seirbhísí sa phobal
• drochmheasúnú riosca agus, mar gheall air sin, is féidir le cuid 

de na hothair iad féin a chur i gcontúirt
• níl sé fóirsteanach d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil mórfhadhbanna 

acu, mar shampla, is féidir leo bheith contúirteach do dhaoine 
eile

• gan go leor ball foirne ann lena chur i gcrích mar is ceart 
• b’fhéidir go mothódh úsáideoirí seirbhísí go bhfuil siad scoite
• b’fhéidir go ndéanfaí leithcheal orthu sa phobal
• b’fhéidir nach mbeadh cúramóirí oilte le déileáil le 

meabhairghalair 
• b’fhéidir go mothódh cúramóirí neamhfhoirmiúla go bhfuil ualach 

róthrom orthu – tionchar ar an chumas aire a thabhairt 
• níos leochailí i dtaca le drochíde
• bíonn roinnt seirbhísí sa phobal neamhiontaofa
• b’fhéidir go mbeadh sé deacair ag úsáideoirí seirbhísí feidhmiú 

go héifeachtach sa phobal.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 
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  Leibhéal 1 ([1]–[5])
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• tuiscint agus eolas bunúsach ar na hargóintí ar son agus in 
éadan pholasaí “chúram sa phobal” an rialtais d’úsáideoirí 
seirbhísí le meabhairghalair 

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le himscrúdú a dhéanamh ar an dá 
thaobh den argóint

• freagraí nach n-imscrúdaíonn ach aon taobh amháin den argóint, 
ní thig leo gnóthú os cionn an leibhéil seo 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach. 

  Leibhéal 2 ([6]–[10])
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• tuiscint agus eolas sásúil ar na hargóintí ar son agus in éadan 
pholasaí “cúram sa phobal” an rialtais d’úsáideoirí seirbhísí le 
meabhairghalair 

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le himscrúdú a dhéanamh ar an dá 
thaobh den argóint

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([11]–[14])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• tuiscint agus eolas inniúil ar na hargóintí ar son agus in éadan 
pholasaí “chúram sa phobal” an rialtais d’úsáideoirí seirbhísí le 
meabhairghalair 

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe le himscrúdú a dhéanamh ar an dá thaobh 
den argóint

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid leis an chiall a dhéanamh 
soiléir.
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  Leibhéal 4 ([15]–[18])
  Imprisean ginearálta: an-inniúil

• eolas agus tuiscint an-inniúil léirithe ar na hargóintí ar son agus 
in éadan pholasaí “cúram sa phobal” an rialtais d’úsáideoirí 
seirbhísí a bhfuil meabhairghalair orthu

• cumas an-inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas an-inniúil léirithe maidir le himscrúdú a dhéanamh ar an 
dá thaobh den argóint

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha iontach eagraithe leis an chéim is 
airde soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí 
chruinn in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach an-ardchaighdeánach in úsáid leis an chiall a 
dhéanamh go hiomlán soiléir.

[18]

Iomlán
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1 (a) Úsáid an cás-staidéar le hiompraíocht amháin a shainaithint a 
thabharfadh le tuiscint go bhfuil fóibe ar Cháit. (CM2)

  Roghnaigh ceann amháin acu seo a leanas:
• dhiúltaigh sí dul ar shaoire champála nó ar shaoire charbhán lena 

fear céile agus a páistí 
• ní thabharfaidh sí cuairt ar an tuath fiú i rith an lae.

  (1 x [1]) [1]

  (b) Scríobh dhá shiomptom ar bith is dócha a bheadh ar Cháit dá 
mbeadh ialtóg roimpi. (CM1, CM2)

  Ba chóir do fhreagraí tabhairt faoi dhá cheann de na pointí seo a   
  leanas:

• ar crith
• ag mothú trína chéile nó mearbhallach
• buille an chroí gasta
• béal tirim
• ag bárcadh allais
• deacracht ag análú
• tinneas, mearbhall uirthi
• pian chliabhraigh.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  (2 x [1])   [2]

 (c)  Ó pheirspictíocht an iompraíochais, is féidir teoiric chlasaiceach 
riochtaithe Pavlov a úsáid le fóibe Cháit a mhíniú. Déan plé ar cad 
é mar a dhéanfadh an teoiric seo fóibe Cháit a mhíniú.  (CM1, CM2, 
CM3)

  Samplaí de phointí cuí le plé:
  Riochtú clasaiceach an téarma a úsáidtear le cur síos ar fhoghlaim 

trí chomhcheangal. Tá an fócas ar an iompraíocht fhoghlamtha 
seachas ar smaointe nó ar mhothúcháin Cháit. Tá riochtú clasaiceach 
na bhfrithluailí fiseolaíocha á léiriú le fóibe Cháit, ar comhcheangal 
foghlamtha é idir an spreagadh nó an rud atá ina ábhar eagla, sa 
chás seo, an ialtóg agus an eagla a léiríonn sí mar fhreagairt.

  
  An spreagthach a sheachaint: nuair a sheachain sí ialtóga, 

laghdaíodh míchompord Cháit ach ní dhearnadh an eagla a bhí uirthi 
roimh ialtóga a mhúchadh ná a neamhfhoghlaim mar gheall ar an 
tseachaint seo. Tríd an tseachaint ní dhearna sí ach a sprioc a bhaint 
amach sa mhéid is nach mothaíonn sí eagla.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 
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  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Imprisean ginearálta: bunúsach 

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an méid is féidir le peirspictíocht 
an iompraíochais a dhéanamh le fóibí a mhíniú  

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
míneodh teoiric Pavlov fóibe Cháit.

  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas agus tuiscint shásúil  ar an méid is féidir le peirspictíocht an 
iompraíochais a dhéanamh le fóibí a mhíniú  

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
míneodh teoiric Pavlov fóibe Cháit.

  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar an méid is féidir le peirspictíocht an 
iompraíochais a dhéanamh le fóibí a mhíniú  

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
míneodh teoiric Pavlov fóibe Cháit. [6]

 (d) Bainfear úsáid as dí-íogrú córasach le cóir leighis a chur ar Cháit. 
Déan plé ar an dóigh a ndéanfaidh an teiripe seo iarracht cuidiú le 
Cáit an fhóibe atá uirthi a shárú. (CM1, CM2, CM3)

  Samplaí de phointí cuí le plé:
• Is é atá i gceist le dí-íogrú córasach: ordlathas eagla a bhunú

agus an dóigh le bheith suaimhneach a fhoghlaim ag gach pointe 
den ordlathas

• I gcás Cháit, thiocfadh léi ordlathas a fhorbairt a rachadh ó 
phictiúir d’ialtóga a fhad le hialtóg bheo ina lámh aici, agus na 
cúiseanna eagla a bheadh aici idir eatarthu; d’iarrfaí ar Cháit 
gach ceann de na cúiseanna eagla seo a shamhlú faoi seach, 
ag tosú leis an cheann is lú bagairt agus ag oibriú suas an 
t-ordlathas; ag gach céim, bheadh freagairt úr mhalartach á 
foghlaim aici trí theicnící scíthe a úsáid 

• Ar an dóigh seo, bheadh sí ag foghlaim an dóigh leis an 
tsuaimhneas a chur in áit freagairt eagla riochtaithe agus ar an 
dóigh seo, ba chóir go múchfaí an eagla.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í 
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  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Imprisean foriomlán: bunúsach 

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an dóigh a ndéanfaidh dí-íogrú 
córasach iarracht cuidiú le Cáit an fhóibe atá uirthi a shárú

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
ndéanfaidh an teiripe seo iarracht cuidiú le Cáit an fhóibe atá 
uirthi a shárú.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil ar an dóigh a ndéanfaidh dí-íogrú 
córasach iarracht cuidiú le Cáit an fhóibe atá uirthi a shárú

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
ndéanfaidh an teiripe seo iarracht cuidiú le Cáit an fhóibe atá 
uirthi a shárú.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Imprisean ginearálta: inniúil 

• eolas agus tuiscint inniúil ar an dóigh a ndéanfaidh dí-íogrú 
córasach iarracht cuidiú le Cáit an fhóibe atá uirthi a shárú

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
ndéanfaidh an teiripe seo iarracht cuidiú le Cáit an fhóibe atá 
uirthi a shárú. [9]

 (e) Pléigh an dóigh a bhféadfaí teiripe shamhaltaithe a úsáid le Cáit a 
chóireáil. (CM1, CM2, CM3)

  Samplaí de phointí cuí le plé:
• Is é atá i gceist leis an teiripe seo ná an duine a bhfuil an fhóibe 

air breathnú ar dhuine eile agus é ag déileáil leis an ábhar eagla 
ar dhóigh níos dearfaí – beidh an chéad duine ag foghlaim tríd 
an duine eile a shamhaltú 

• Amharcfaidh Cáit ar dhuine eile, aisteoir, ag druidim le hialtóg 
go fadálach agus iad scanraithe mar dhea. Ligeann an t-aisteoir 
air féin go bhfuil sé scanraithe ar dtús, ach ansin cuireann sé 
an eagla de, á rá leis féin bheith suaimhneach agus gnáthanálú 
a dhéanamh, agus dul céim ar chéim i dtreo na hialtóige.  Faoi 
dheireadh, sroicheann an t-aisteoir an pointe ina bhfuil sé in aice 
leis an ialtóg agus ina mbaineann sé leis an ainmhí, agus é ag 
tabhairt treoracha dó féin a bheith suaimhneach i rith an ama.   I 
ndiaidh do Cháit é seo a fheiceáil, iarrfar uirthi triail a bhaint as.  
Is féidir na heiseamláirí samhaltaithe a bheith beo ar an láthair nó 
is féidir iad a bhreathnú go hindíreach, ar theilifis, mar shampla
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• Oibríonn sé trí iompraíocht an aisteora a shamhaltú agus 
foghlaimíonn Cáit le déileáil leis an spreagadh a chuireann eagla 
orthu.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í  
 

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Imprisean foriomlán: bunúsach 

• eolas agus tuiscint bunúsach ar an dóigh a bhféadfaí teiripe 
shamhaltaithe a úsáid le cóir leighis a chur ar Cháit

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
bhféadfaí teiripe shamhaltaithe a úsáid le Cáit a chóireáil.

 
  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil ar an dóigh a bhféadfaí teiripe 
shamhaltaithe a úsáid le cóir leighis a chur ar Cháit

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
bhféadfaí teiripe shamhaltaithe a úsáid le Cáit a chóireáil.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Imprisean ginearálta: inniúil.

• eolas agus tuiscint inniúil ar an dóigh a bhféadfaí teiripe 
shamhaltaithe a úsáid le cóir leighis a chur ar Cháit

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
bhféadfaí teiripe shamhaltaithe a úsáid le Cáit a chóireáil. [9] 

 (f)   Bheadh cur chuige eile ar fad ag síceolaithe cognaíocha, leithéidí   
Beck agus Ellis, maidir le teiripe do Cháit. Imscrúdaigh an chóireáil a 
chuirfeadh siadsan ar Cháit in aghaidh na fóibe. (CM1, CM2, CM3)

  Samplaí de phointí cuí le himscrúdú:
• Bheadh na teoiriceoirí seo ag díriú ar na smaointe 

neamhréasúnacha nó neamhfhóirsteanacha is cúis le fóibe Cháit 
i leith ialtóga a athrú 

• Teiripe chognaíoch Beck: tugtar ‘Athstruchtúrú Cognaíoch’ air 
seo agus is é is aidhm léi díchumadh cognaíoch agus smaointe 
diúltacha a athrú trí dhul i ngleic leo i dteiripe thar shraith seisiún, 
agus is gnách go ndéantar seo trí mhachnamh a dhéanamh 
ar an fhianaise atá ann maidir le ráitis dhiúltacha. Cuirfidh an 
teiripeoir ceisteanna ar Cháit, leithéidí:

 – Cad é an dochar a dtiocfadh le hialtóg a dhéanamh duit?
 – An bhfuil dóigh eile ann le hamharc ar an chás chéanna 

ach teacht ar thátal eile m.sh. an spreagadh eagla sin le rá 
b’fhéidir go bhfuil ialtóg ansin ach ní dócha go ndéanfaidh sé 
dochar do Cháit
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 – Cad é a tharlóidh, más amhlaidh go bhfuil an tátal/tuairim 
reatha ceart m.sh. má tá ialtóg ann, cad é a d’fhéadfadh 
tarlú? 

 – Is é an cuspóir ná Cáit a bhogadh ar shiúl ó phróisis 
dhiúltacha chognaíocha agus i dtreo na cognaíochta deimhní.

• ‘Teiripe Mhothúchánach Réasúnach Ellis (RET): is aidhm leis 
seo fosta dul i ngleic le tuairimí neamhréasúnacha atá bainteach 
le fóibí, ach bíonn an teiripeoir níos gníomhaí agus níos treoraí 
ná mar a bhíonn i dteiripe Beck. I measc na dteicnící, tugtar 
dúshlán don chliant a chruthú go bhfuil ráitis neamhréasúnacha 
fíor amhail  ‘Ní thig liom déileáil le rudaí’ agus suíomhanna 
rólghlactha de chineálacha difriúla le linn teiripe m.sh. Cáit 
ag dul ar shiúlóid faoin tuath lena fear céile. Tugann ‘Teiripe 
Iompraíochta Mhothúchánach Réasúnach (REBT) Ellis faoi 
athruithe iompraíochta fosta, le tascanna iompraíochta á 
dtabhairt ag an teiripeoir idir seisiúin, mar shampla, b’fhéidir go 
n-iarrfaí ar Cháit siúlóid ghairid a dhéanamh faoin tuath.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.
  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an dóigh a ndéanfadh 
síceolaithe cognaíocha, leithéidí Beck agus Ellis, cóireáil ar 
fhóibe Cháit.

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le himscrúdú a dhéanamh ar an 
dóigh a ndéanfadh síceolaithe cognaíocha cóireáil ar fhóibe 
Cháit.

  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil ar an dóigh a ndéanfadh síceolaithe 
cognaíocha, leithéidí Beck agus Ellis, cóireáil ar fhóibe Cháit

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le himscrúdú a dhéanamh ar an 
dóigh a ndéanfadh síceolaithe cognaíocha cóireáil ar fhóibe Cháit

• iarrthóirí nach mbíonn ach ag díriú ar Beck nó Ellis, ní thig leo 
gnóthú os cionn an leibhéil seo.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar an dóigh a ndéanfadh síceolaithe 
cognaíocha, leithéidí Beck agus Ellis, cóireáil ar fhóibe Cháit

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le himscrúdú a dhéanamh ar an 
dóigh a ndéanfadh síceolaithe cognaíocha cóireáil ar fhóibe 
Cháit. [9]
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 (g) Mínigh buntáiste amháin agus míbhuntáiste amháin a bhaineann 
leis an chur chuige iompraíoch maidir le cóir leighis in aghaidh fóibí.  
(CM1, CM2)

  Buntáiste

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• tá fianaise ann go bhfuil teicnící an iompraíochais éifeachtach, go 

háirithe le fóibí áirithe, mar shampla, i leith ainmhí áirithe
• úsáid an tuilithe, nuair a chuirtear an spreagadh eagla i láthair 

don chliant, bhí sé thar a bheith éifeachtach le gach cineál fóibe, 
lena n-áirítear cinn nach bhfuil chomh sainiúil céanna, leithéidí na 
hagrafóibe

• le húsáid na samhlaíochta/an léirshamhlaithe, is féidir dul i 
ngleic le heagla atá measartha teibí, mar shampla, eagla roimh 
cháineadh

• faigheann na teicnící seo torthaí níos gasta ná teiripí eile amhail 
an tsícanailís a dhíríonn ar chuidiú le cliaint foinse a gcuid eagla 
a thuiscint.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil 

  Míbhuntáiste

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• ordlathas eagla
• díríonn teiripe iompraíochta go símplí ar iompraíocht a athrú 

ach ní dhéanann sé rud ar bith le cuidiú le cliaint a thuiscint cad 
chuige a raibh fóibe orthu sa chéad áit

• ní mór do chliaint samhlaíocht ghléineach a bheith acu le go 
mbeadh dí-íogrú córasach nó teiripe inphléasctha rathúil 

• uaireanta, meastar go bhfuil na teicnící seo mí-eiticiúil, mar thig 
le cliaint éirí iontach tógtha agus buartha go háirithe trí thuiliú a 
úsáid.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
  (2 x [2]) [4] 40



190

MARCANNA 
AR FÁIL

2  (a) Scríobh aon trí shiomptóm den dúlagar. (CM1)

  Samplaí de phointí cuí le scríobh:
• brónach an chuid is mó den am agus fonn caointe go rialta
• gan spéis acu i rud ar bith a dhéanamh
• deacracht cinntí a dhéanamh
• gan fuinneamh ar bith acu, ag gearán an t-am ar fad faoin tuirse
• corrach agus trína chéile
• gan spéis sa bhia
• deacracht acu bheith ag codladh
• ag mothú go bhfuil siad gan úsáid, gan mhaith
• daoine eile a sheachaint
• ag smaoineamh ar an fhéinmharú. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  (3 x [1]) [3]

 (b) Déan cur síos ar an dóigh a n-oibríonn aon chineál amháin 
frithdhúlagráin leis an dúlagar a mhaolú.  (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí don chur síos:
• Coscaire Ocsaíodáis Mhona-aimíne (MAOIs):  blocálann siad 

gníomhú na heinsíme ocsaíodáis mhona-aimíne, a bhíonn ag 
briseadh anuas de ghnáth na néaratharchuradóirí noraidréanailín 
agus séireatoinin – mar sin de, méadaíonn sé leibhéil 
séireatoinín agus noraidréanailín, rud a fhágann go mothaíonn an 
duine níos sona

• Frithdhúlagráin thrífháinneacha (TCAs):  coisceann ath-ionsú na 
néaratharchuradóirí noraidréanailín agus séireatoinin i ndiaidh a 
n-úsáidte, rud a mhéadaíonn leibhéil na néaratharchuradóirí seo 
atá ar fáil, rud a fhágann go mothaíonn an duine níos sona 

• (SSRIs) Coscairí Ath-iontógáil Roghnach Séireatoinin: 
méadaíonn siad leibhéal an néaratharchuradóra séireatoinin, rud 
a fhágann go mothaíonn an duine níos sona.

  [1] cur síos bunúsach, [2] cur síos sásúil, [3] cur síos inniúil
  (1 x [3])   [3]

 (c)  Mínigh na coincheapa seo a leanas ó pheirspictíocht 
shíocanailíseach Freud agus déan plé ar an fheidhm atá acu sa 
dúlagar.  (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:

  An neamh-chomhfhios
• Míniú

   I dteoiric chnoc oighir Freud den intinn, is é an neamh-
chomhfhios an chuid faoin dromchla nach bhfuil an duine féin 
feasach air – tá smaointe, mothúcháin agus cuimhní ó aois an 
pháiste i bhfolach ann 
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• An fheidhm atá aici maidir leis an dúlagar
   Is féidir mothúcháin agus cuimhní ó éispéiris mhíshona ó aois 

an pháiste a stóráil sa neamh-chomhfhios agus is féidir leis an 
dúlagar teacht ar dhuine mar gheall orthu mura bhfuil sé feasach 
orthu. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Fosúchán
• Míniú

   Tá sé seo ag tagairt d’fhuinneamh an libídeo a bheith á fhágáil ar 
gcúl i gcéim áirithe d’fhorbairt an pháiste le déileáil le coimhlintí 
neamhréitithe. Is é an fosúchán seo a chinneann saintréithe na 
pearsantachta sa duine fhásta 

• An fheidhm atá aici maidir leis an dúlagar
   Fosúchán sa tréimhse béil den fhorbairt, a mhaireann ón bhreith 

go dtí thart ar 18 mí, de thoradh nach bhfaightear go leor 
spreagtha den bhéal, an réimse earóigineach, agus cruthaíonn 
seo pearsantacht dhoirbhíoch, dhúlagrach sa duine fhásta.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
   (4 x [2])   [8]

 (d)  Déan luacháil ar úsáid na síocanailíse i gcóireáil an dúlagair. (CM1, 
CM2, CM3)

  I dtéarmaí na luachála: caithfidh iarrthóirí breithiúnas a thabhairt ar 
láidreachtaí agus ar laigí na síocanailíse i gcóireáil an dúlagair.

  Na láidreachtaí a bhaineann le síocanailís a úsáid leis an dúlagar a 
chóireáil:
• is teiripe sheanbhunaithe í a bhfuil tóir uirthi go fóill agus tá sí in 

úsáid go forleathan le cuid mhór cás-staidéir fhoilsithe le cuidiú le 
teiripeoirí ina bhforbairt féin

• tá cliaint ábalta a gcuid mothúchán agus coimhlintí féin a chur in 
iúil i dtimpeallacht shábháilte 

• aithníonn gur féidir le luatheispéiris dhiúltacha dul i bhfeidhm go 
diúltach ar chumas an duine déileáil leis an tsaol 

• is féidir an teiripe a chur i bhfeidhm ar pháistí chomh maith le 
daoine fásta – is cineál síocanailíse í teiripe shúgartha a dtig 
léi cuidiú le páistí a mbeadh sé deacair acu a rá cad é mar a 
mhothaíonn siad ar dhóigheanna eile.

  Na laigí a bhaineann le síocanailís a úsáid leis an dúlagar a chóireáil:
• tá am de dhíth leis an tsíocanailís a dhéanamh thar thréimhse 

fhada ama, mar sin de tá sé costasach cionn is gur féidir go 
mbeidh a lán seisiún i gceist sula mothaíonn cliaint go bhfuil siad 
ag éirí níos fearr 

• tá an teiripe ag brath ar chuimhní an chliaint ar aois an pháiste – 
is féidir iad seo a bheith míchruinn nó curtha as a riocht, rud  ar a 
dtugtar ‘bréagchuimhní” 
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• b’fhéidir go ndéanfadh anailíseoirí léirmhíniú ar fhaisnéis a 
thugtar dóibh ar dhóigh mhíchruinn m.sh. maidir le brionglóid nó 
cuimhne

• b’fhéidir go mbaineann an dúlagar le rud a tharla agus iad fásta, 
mar sin de, ní bheadh sé fóirsteanach déileáil le tráma ó aois an 
pháiste 

• b’fhéidir go mbeadh deacrachtaí ann maidir le caidreamh 
teiripeach a bhunú idir an cliant agus an síocanailísí.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[4]) 
  Imprisean foriomlán: bunúsach 

• eolas agus tuiscint inniúil ar úsáid na síocanailíse i gcóireáil an 
dúlagair

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le húsáid na síocanailíse i gcóireáil 
in aghaidh an dúlagair a luacháil

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Déanann 
iarrthóirí roghnú teoranta agus baineann siad úsáid theoranta as 
foirm agus stíl chuí scríbhneoireachta. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach. 

  Leibhéal 2 ([5]–[8])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas agus tuiscint shásúil ar úsáid na síocanailíse i gcóireáil an 
dúlagair

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le húsáid na síocanailíse i gcóireáil in 
aghaidh an dúlagair a luacháil

• iarrthóirí nach dtugann ach faoi láidreachtaí nó laigí na 
síocanailíse i gcóireáil an dúlagair, ní thig leo níos mó ná [6] a 
ghnóthú

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir. 
 

  Leibhéal 3 ([9]–[12]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil 

• eolas agus tuiscint inniúil ar úsáid na síocanailíse i gcóireáil in 
aghaidh an dúlagair

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist
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• cumas inniúil léirithe maidir le húsáid na síocanailíse i gcóireáil in 
aghaidh an dúlagair a luacháil

• scríofa inniúil. Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir an 
fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta is oiriúnaí. Tá ábhar 
ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. 
Tá saintéarmaíocht chuí chruinn in úsáid go forleathan. Tá cur i 
láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach ardchaighdeáin in úsáid 
leis an chiall a dhéanamh soiléir. [12]

  (e) Cuir gach ceann de na coincheapa thíos ó pheirspictíocht 
dhaonnachaíoch Roger i bhfeidhm ar dhuine a bhfuil an dúlagar air.  
(CM1, CM2)

  Coinníollacha fiúntais
  Seo an dóigh a mbíonn tuismitheoirí, múinteoirí, piaraí agus daoine 

nach iad ag éileamh ar dhuine iompraíocht áirithe a bheith aige le 
meas deimhneach a thabhairt don duine, sin le rá ní fhaigheann 
daoine grá agus cion mura mbíonn a n-iompraíocht mar is mian le 
daoine eile: tá coinníollacha ag baint leis an mheas dheimhneach. 
Ciallaíonn seo nach bhfuil siad ag fáil meas deimhneach ach amháin 
nuair a bhíonn siad ag comhlíonadh mianta daoine eile.

  B’fhéidir go mbeadh dúlagar orthu mar gheall air seo, mar an 
iompraíocht a dhéantar leis an mheas dheimhneach a fháil, b’fhéidir 
nach mbeadh sí ag teacht le féin-choincheap an duine.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] cur i bhfeidhm bunúsach , [2] cur i bhfeidhm sásúil, [3] cur i 
bhfeidhm inniúil

  Féinachtáil 
  Tá an teoiric seo ar fad bunaithe ar “fhórsa beatha” singil ar a 

dtugann Rogers claonadh na hachtála: an spreagadh ionsuite seo, 
tá sé i láthair i ngach foirm bheatha lena acmhainn a fhorbairt chomh 
fada agus is féidir. Daoine nach bhfuil a gcuid iompraíochta ag cuidiú 
leo féin-achtáil, beidh claonadh chun dúlagair acu.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] cur i bhfeidhm bunúsach , [2] cur i bhfeidhm sásúil, [3] cur i 
bhfeidhm inniúil

  (2 x [3]) [6]

 (f)  Déan measúnú ar an dóigh a bhféadfadh aon chúig thoisc 
shocheacnamaíocha cur le dúlagar duine.  (CM1, CM2, CM3)

  I dtéarmaí an mheasúnaithe: ní mór d’iarrthóirí breithiúnais eolasacha 
a dhéanamh maidir leis an dóigh a bhféadfadh inscne, tithíocht agus 
timpeallacht, bochtaineacht, aicme shóisialta, teaghlach, fostaíocht nó 
dífhostaíocht, eitneachas agus oideachas dul i bhfeidhm ar dhúlagar 
duine.

  Iarrtar ar iarrthóirí cúig thoisc ábhartha shocheacnamaíocha a roghnú 
agus an iarmhairt fhéideartha a dtiocfadh leo a imirt ar an dúlagar a 
mheas. 
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  Samplaí de fhreagairtí cuí:

• Inscne: tá an dúlagar ar dhá oiread ban le fir chóir a bheith. 
B’fhéidir go mbeadh an riosca níos airde, go dtí pointe, mar 
gheall ar athruithe hormónacha a tharlaíonn mar gheall ar an 
chaithreachas, míostrú, deireadh míostraithe agus toircheas. Cé 
gur lú an riosca dúlagair i gcás na bhfear, is mó an dóchúlacht 
nach ndéanfar diagnóis orthu mar is lú an dóchúlacht go 
n-iarrfaidh siad cuidiú. Is riosca tromchúiseach é an féinmharú do 
na fir a bhfuil dúlagar orthu, agus tá an féinmharú ceithre oiread 
níos coitianta i measc fear a bhfuil dúlagar orthu le mná.

• Tithíocht agus timpeallacht: bíonn leibhéil an dúlagair ard 
i measc daoine atá ina gcónaí i ndálaí tithíochta bochta nó 
plódaithe. Tá daoine gan dídean atá ina gcónaí in óstalláin, i 
lóistín neamhbhuan nó ar na sráideanna, tá a riosca dúlagair 
go hiontach ard. Tá baint ag roinnt timpeallachtaí fosta le 
leibhéil arda den dúlagar do na daoine atá ina gcónaí ann, mar 
shampla, ceantair ina bhfuil leibhéil arda coirpeachta nó mí-úsáid 
substaintí.

• Bochtaineacht: is féidir le hioncam íseal agus fadhbanna 
airgeadais méadú ar an dóchúlacht go mbeidh dúlagar ar dhuine; 
tá nasc idir seo agus an eisiatacht shóisialta mar daoine atá ag 
maireachtáil i mbochtaineacht, b’fhéidir go mothódh siad nach 
bhfuil teacht acu ar na rudaí a mbaineann daoine eile sult astu. 

• Aicme shóisialta: tá rátaí dúlagair níos airde sna haicmí 
sóisialta is ísle; tá sé seo bainteach leis an strus a bhaineann 
le hiarracht a dhéanamh bheith beo ar ioncam níos ísle nó an 
strus a bhaineann le bheith ag obair i bpoist nach bhfuil chomh 
sultmhar sin. Is mó an dóchúlacht go mbeidh rochtain níos fearr 
ar chabhair mhíochaine ag daoine meánaicmeacha, amhail 
comhairleoireacht, a chiallaíonn go bhfuil sé níos dóchúla go 
bhfaighidh siad cuidiú don dúlagar ag céim níos luaithe.

• Teaghlach: is féidir le daoine dúlagar a bheith orthu mar gheall 
ar easaontas sa teaghlach. Nuair a bhristear an caidreamh 
idir baill den teaghlach nó nuair atá coimhlint taobh istigh de 
theaghlach, b’fhéidir go mbeadh baill den teaghlach scartha agus 
go mothódh siad nach bhfuil duine ar bith acu le labhairt leo. Tá 
fianaise ann fosta go bhfuil réamhchlaonadh ag daoine chun an 
dúlagair má bhíonn stair teaghlaigh den ghalar ann. 

• Fostaíocht/dífhostaíocht: bíonn na rátaí is airde dúlagar 
le fáil i measc daoine dífhostaithe, ach a lán daoine a bhfuil 
dúlagar orthu, deir siad go mbíonn dúlagar orthu mar gheall 
ar strus a bhaineann leis an obair. Na daoine a bhfuil poist 
spéisiúla dhúshlánacha acu a bhfuil dúil acu iontu, is lú i bhfad 
an dóchúlacht go mbíonn dúlagar orthu ná iad siúd i bpoist a 
bhfuil cuid mhór den ghnáthamh agus den athdhéanamh nó 
tosca míchompordacha oibre i gceist leo. Tá nasc soiléir leis an 
fhíric gur lú an dóchúlacht go dtiocfadh dúlagar ar dhaoine atá 
meánaicmeach. B’fhéidir go gcuirfí leis an dúlagar i gcás daoine 
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nár éirigh leo féinachtála mar gheall ar dhífhostaíocht nó ar 
dheiseanna ar ardú céime a cailliúint.

• Eitneachas: roinnt grúpaí eitneacha, go háirithe Afracaigh 
Chairibeacha agus daoine Éireannacha, bíonn comhréir níos mó 
acu á nglacadh isteach in ospidéil shíciatracha le drochdhúlagar.  
Meastar go mbaineann seo le tosca sóisialta agus timpeallachta 
eile, amhail an dífhostaíocht, bheith ag maireachtáil leo féin, agus 
bochtaineacht. Grúpaí mionlaigh eitneacha á n-imeallú sa tsochaí 
is cúis leis seo. 

• Oideachas: bíonn ardleibhéal oideachais bainteach le haicme 
shóisialta, is lú an seans go mbeidh daoine a bhfuil ardleibhéil 
oideachais acu faoi dhúlagar ná iad sin a bhfuil leibhéil 
oideachais níos ísle acu. Daoine a bhfuil ardleibhéal oideachais 
acu agus a dteaghlaigh, bíonn cumas níos fearr acu cuidiú a fháil 
le dúlagar, b’fhéidir mar gheall ar na hacmhainní atá acu don 
taighde, le seirbhísí a rochtain agus le bheith ag plé le gairmithe. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[5])
  Imprisean foriomlán: bunúsach 

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an dóigh a dtig le tosca 
socheacnamaíocha cur leis an dúlagar, b’fhéidir go ndéanfadh an 
t-iarrthóir tosca a liostú nó gan ach ceann nó beirt a mheasúnú

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le measúnú a dhéanamh ar an 
dóigh a gcuireann tosca socheacnamaíocha leis an dúlagar

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([6]–[10])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil ar an dóigh a gcuireann dhá 
thoisc shocheacnamaíocha ar a laghad leis an dúlagar 

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil léirithe maidir leis an dóigh a 
gcuireann dhá thoisc shocheacnamaíocha ar a laghad leis an 
dúlagar 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.
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  Leibhéal 3 ([11]–[14])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas inniúil agus tuiscint inniúil ar an dóigh a gcuireann trí thoisc 
shocheacnamaíocha ar a laghad leis an dúlagar 

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• b’fhéidir go mbeadh roinnt éagsúlachta ann maidir le cáilíocht na 
hanailíse thar thosca san áit ar pléadh trí thoisc nó níos mó 

• cumas inniúil léirithe maidir le measúnú a dhéanamh ar an dóigh 
a gcuireann trí thoisc shocheacnamaíocha nó níos mó leis an 
dúlagar

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid leis an chiall a dhéanamh 
soiléir.

  Leibhéal 4 ([15]–[18])
  Imprisean ginearálta: an-inniúil

• eolas an-inniúil agus tuiscint an-inniúil ar an dóigh a gcuireann 
cúig thoisc shocheacnamaíocha ar a laghad leis an dúlagar 

• cumas an-inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le measúnú a dhéanamh ar an dóigh 
a gcuireann cúig thoisc shocheacnamaíocha leis an dúlagar

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha iontach eagraithe leis an chéim is 
airde soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí 
chruinn in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach an-ardchaighdeánach in úsáid leis an chiall a 
dhéanamh go hiomlán soiléir. [18] 50
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3 (a) Pléigh bonn bitheolaíoch na hionsaitheachta. (CM1, CM2, CM3)

  Samplaí de phointí cuí le plé:

• inchinn: rinneadh nasc idir leibhéil ísle den néaratharchuradóir 
séireatoinin san inchinn agus cumas laghdaithe ríoga 
ionsaitheacha a rialú. Is féidir leis an ionsaitheacht a bheith 
nasctha fosta le mífheidhmithe i gcodanna den inchinn (m.sh. 
hipeatalamas), a rialaíonn mothúcháin. Dar le Eysenck gur 
tréith phearsantachta í an ionsaitheacht a bhaineann leis an 
eisdíritheach neamhchobhsaí nó néaróiseach. Tá néarchóras ag 
na daoine seo a fhreagraíonn go gasta don strus agus inchinn 
acu a mhaolaíonn spreagthaí seachtracha.

• hormóin: b’fhéidir go mbeadh leibhéil téististéaróin (hormón 
fireannach) níos airde ag daoine ionsaitheacha. Léirigh taighde 
go mbíonn creimirí baineannacha a fuair instealladh téististéaróin 
níos ionsaithí ná baineannaigh eile.

• crómasóim: léirigh taighde gur féidir leis na fir bheith níos 
ionsaithí ar an mheán ná na mná mar gheall ar dhéanamh 
crómasómach na bhfear, crómasóm X agus Y in áit crómasóm 
X dúbailte. Léirigh staidéar amháin go raibh crómasóm Y sa 
bhreis ag roinnt coirpigh fhireannaigh a bhí an-ionsaitheach. 
Tugann seo le tuiscint go bhféadfadh réamhchlaonadh i dtreo na 
hionsaitheachta a bheith ag daoine as siocair go bunúsach gur 
fireannaigh iad. 

• géinte: is féidir leis an ionsaitheacht a bheith ina thréith 
a fhaightear le hoidhreacht go géiniteach; is féidir leis an 
ionsaitheacht a bheith nasctha le riocht ar leith m.sh. NHEA 
(ADHD), a bhfuil comhpháirt faighte le hoidhreacht ann, dar 
le taighdeoirí.  Creideann Eysenck go bhfaightear an cineál 
inchinne atá ag duine le hoidhreacht.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[4])
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• tuiscint agus eolas bunúsach ar bhonn bitheolaíoch na 
hionsaitheachta.

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le plé a dhéanamh ar bhonn 
bitheolaíoch na hionsaitheachta.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach. 
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  Leibhéal 2 ([5]–[8])
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• tuiscint agus eolas sásúil ar bhonn bitheolaíoch na 
hionsaitheachta.

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar bhonn 
bitheolaíoch na hionsaitheachta.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([9]–[12])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• tuiscint agus eolas inniúil ar bhonn bitheolaíoch na 
hionsaitheachta.

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar bhonn 
bitheolaíoch na hionsaitheachta.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid  leis an chiall a dhéanamh 
soiléir. [12]

 (b)   Déan anailís ar an ról atá ag an pheirspicíocht bhitheolaíoch maidir le 
strus a mhíniú agus a chóireáil.  (CM1, CM2, CM3)

  I dtéarmaí na hanailíse: caithfidh iarrthóirí a gcuid eolais agus a 
gcuid tuisceana ar an pheirspictíocht bhitheolaíoch a roinnt ina 
chomhpháirteanna difriúla agus míniú agus cóireáil á ndéanamh 
acu ar strus, amhail an fhreagairt troid nó teitheadh, Siondróm 
Oiriúnú Ginearálta Selye agus éifeachtaí fadtéarmacha ar an chóras 
imdhíonach le strus a mhíniú agus teiripe drugaí, bith-aiseolas, 
scíth a ligean agus machnamh leis an strus a chóireáil. Caithfidh 
siad breithiúnais réasúnaithe a thabhairt ar cad é mar a thiocfadh le 
saintréithe gach comhpháirte acu ról pheirspictíocht na bitheolaíochta 
a léiriú leis an strus a mhíniú nó a chóireáil.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:

  An ról atá ag an pheirspicíocht bhitheolaíoch maidir le strus a 
mhíniú agus a chóireáil

• Cuireann an fhreagairt troid nó teitheadh síos ar an dóigh ar 
féidir breathnú ar strus mar fhreagairt fhiseolaíoch ar spreagthaí/
strusóirí seachtracha sa timpeallacht; is é atá sa fhreagairt 
troid nó teitheadh ná frithghníomh an choirp a ligeann dó a lán 
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fuinnimh a chur ar fáil go han-ghasta, rud a ligeann don duine 
éalú nó ionsaí a dhéanamh, agus is próiseas bunúsach le teacht 
slán é a d’éabhlóidigh sna mamaigh.

   Is é atá i gceist leis seo:
 – athruithe sa chorp le soláthar fola a fháil chuig na matáin lena 

n-áirítear an croí ag preabadh níos gasta agus an brú fola ag 
ardú

 – toisc go bhfuil ardleibhéal siúcra fola de dhíth le haghaidh 
fuinnimh, déantar siúcra atá stóráilte a scaoileadh isteach 
sa tsruth fola agus déantar siúcraí a dhíleá go han-ghasta, 
agus san am chéanna, cuirtear moill ar dhíleá na mbianna de 
chineálacha eile; de réir mar a athraíonn an tseile leis seo a 
chur i gcrích, mothaíonn an béal tirim

 – bíonn ocsaigin de dhíth chomh maith, mar sin, éiríonn an 
t-análú domhain gasta 

 – athruithe eile a fhoirmíonn an fhreagairt aláraim, ná an fhuil 
ag athrú ionas go bhfoirmíonn téachtáin níos gasta, an mac 
imrisc ag méadú agus freagairt éirí na gruaige, a dtarlaíonn 
‘goirín gé’ nó ‘fi onnachrith’ mar gheall air.

• Siondróm Oiriúnú Ginearálta Seyle, cuireann sé síos ar athruithe 
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha araon ar an chorp a 
bhaineann le strus leanúnach. De réir mar a leanann an corp 
d’ardleibhéil aidréanailín a tháirgeadh, tagann frithsheasmhacht 
agus, sa deireadh, tnáitheadh, i ndiaidh chéim an aláraim, atá 
a bheag nó a mhór mar an gcéanna leis an fhreagairt ‘troid nó 
teitheadh’.

• San fhadtéarma, léirítear an strus in athruithe sa chóras 
imdhíonachta, de réir mar a laghdaíonn frithsheasmhacht an 
choirp in aghaidh galair agus tinnis.

  Ról pheirspictíocht na bitheolaíochta le strus a chóireáil:
  

• béite-bhlocálaithe: feidhmíonn béite-bhlocálaithe trí fheidhmiú 
an néaratharchuradóir noraidréanailín a bhlocáil ag gabhdóirí 
i bhféitheoga agus i matáin an chroí. Dá bhrí sin, déantar 
féitheoga a leathnú agus gníomhú an chró a mhoilliú, agus mar 
gheall air sin, titeann brú na fola agus is lú obair an chroí, agus 
mar gheall air sin, laghdaítear eispéireas fiseolaíoch an struis

• frithdhúlagráin: frithdhúlagráin amhail Coscaire Ocsaíodáis 
Mona-aimíne (MAOIs), frithdhúlagráin thrífháinneacha (TCAs) 
agus Coscairí Roghnacha Ath-iontógáil Séireatoinin (SSRIs) 
méadaíonn siad leibhéil an néaratharchuradóra séireatoinin, rud 
a chuireann feabhas ar ghiúmar na gcliant

• coscairí imní: laghdaíonn siad gníomhaíocht i Lárchóras na 
Néaróg agus laghdaíonn sin ar a sheal an ghníomhaíocht 
sa Néarchóras Chomhbhraiteach, atá freagrach as athruithe 
fiseolaíocha, amhail an méadú ar ráta an chroí a bhaineann le 
bheith faoi strus

• bith-aiseolas: leis seo, bíonn cliant ag foghlaim le meaisín a 
úsáid a thugann eolas faoi fheidhmeanna uathnómacha amhail 
ráta an chroí, matáin agus brú na fola. Is féidir múineadh do 
chliant úsáid a bhaint as teicníc shíceolaíoch amhail scíth a 
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ligean leis na léamha ar an mheaisín a laghdú. Cuireann na 
léamha feabhsaithe in iúl go bhfuil iompraíocht na scíthe ag dul i 
bhfeidhm go deimhneach

• scíth a ligean: siomptóm amháin fiseolaíoch den strus ná 
teannas sna matáin − is é atá i gceist le suaimhniú 
forchéimnitheach na matán ná matáin a theannadh agus a 
scaoileadh go dtí go bhfuil an corp ar fad scaoilte agus tá 
teannas na matán agus brú na fola laghdaithe 

• machnamh:  is é atá i gceist ná bheith i suíomh compordach 
agus mantra d’aon siolla amháin a rá arís agus arís eile − is féidir 
leis seo ídiú na hocsaigine a laghdú agus gníomhú leictreach san 
inchinn a chruthú a léiríonn go bhfuil staid mheabhrach an duine 
socair suaimhneach. Chomh maith leis sin, laghdaíonn sé brú na 
fola.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[5])
  Imprisean foriomlán: bunúsach 

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an ról atá ag an pheirspicíocht 
bhitheolaíoch maidir le strus a mhíniú agus a chóireáil

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe anailís a dhéanamh ar an ról atá ag an 
pheirspicíocht bhitheolaíoch maidir le strus a mhíniú agus a 
chóireáil

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([6]–[10])
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil ar an ról atá ag an pheirspicíocht 
bhitheolaíoch maidir le strus a mhíniú agus a chóireáil

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an ról atá 
ag an pheirspicíocht bhitheolaíoch maidir le strus a mhíniú agus 
a chóireáil

• freagraí a phléann ceann amháin gan an ghné eile den cheist a 
phlé, ní féidir leis gnóthú os cionn an leibhéil seo 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.
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  Leibhéal 3 ([11]–[14])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar an ról atá ag an pheirspicíocht 
bhitheolaíoch maidir le strus a mhíniú agus a chóireáil

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an ról atá 
ag an pheirspicíocht bhitheolaíoch maidir le strus a mhíniú agus 
a chóireáil

• b’fhéidir go mbeadh roinnt éagsúlachta maidir le cáilíocht na 
hanailíse idir míniú agus cóireáil

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid  leis an chiall a dhéanamh 
soiléir.

  Leibhéal 4 ([15]–[18])
  Imprisean ginearálta: an-inniúil 

• eolas agus tuiscint an-inniúil ar an ról atá ag an pheirspicíocht 
bhitheolaíoch maidir le strus a mhíniú agus a chóireáil

• cumas an-inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas an-inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an ról 
atá ag an pheirspicíocht bhitheolaíoch maidir le strus a mhíniú 
agus a chóireáil

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha iontach eagraithe leis an chéim is 
airde soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí 
chruinn in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach an-ardchaighdeánach in úsáid leis an chiall a 
dhéanamh go hiomlán soiléir.

[18]

Iomlán

30

120
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1 (a) Luaigh dhá fheidhm atá ag iarann sa chorp. (CM1) 

  Samplaí de phointí cuí le lua: 
• foirmíonn haemaglóibin a iompraíonn ocsaigin thart ar an chorp
• cuidíonn leis an ainéime a chosc. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  (2 × [1])   [2]

 (b) Mínigh dhá fheidhm atá ag gach ceann de na cothaithigh atá luaite 
thíos. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le míniú: 
  Próitéin

• tá próitéin ríthábhachtach i gcothabháil fhíocháin an choirp, lena 
n-áirítear forbairt agus deisiú

• is mórfhoinse fuinnimh í próitéin
• tá próitéin bainteach i gcruthú roinnt hormón. Cuidíonn na 

substaintí seo le feidhmeanna coirp a rialú a bhfuil idirghníomhú 
idir roinnt orgán i gceist leo.  

• is próitéiní iad einsímí a mhéadaíonn ráta na n-imoibrithe 
ceimiceacha sa chorp

• tá ról mór ag próitéin maidir le móilíní áirithe a iompar, mar shampla, 
is próitéin í haemaglóibin a iompraíonn ocsaigin ar fud an choirp 

• foirmíonn próitéin antasubstaintí a chuidíonn le hionfhabhtú, le 
tinneas agus le galar a chosc. Déanann na próitéiní seo antaiginí 
amhail baictéir agus víris a shainaithint agus a scriosadh.

  Carbaihiodráití 
• is í príomhfheidhm na gcarbaihiodráití ná fuinneamh a sholáthar 

don chorp, go háirithe an inchinn agus an néarchóras. Einsím ar a 
dtugtar amaláis, cuidíonn sí le carbaihiodráití a bhriseadh anuas 
ina nglúcós (siúcra fola), a úsáideann an corp mar fhoinse fuinnimh

• cuireann breosla ar fáil do lárchóras na néaróg
• cumasaíonn meitibiliú saille
• cuireann sé cosc ar phróitéin a úsáid mar fhuinneamh
• is í carbaihiodráit an fhoinse fuinnimh nó breosla is rogha do 

chrapadh matán agus d’fheidhmeanna bitheolaíocha.

  Saillte 
• is dlúthfhoinse fuinnimh í saill. Tá 9 gcalra i ngram amháin saille 

agus tá sé sin breis agus dhá oiread níos mó ná méid na gcalraí 
ó charbaihiodráití agus ó phróitéin

• roinnt vitimíní, bíonn siad ag brath ar shaill lena n-ionsú agus 
a stóráil. Is vitimíní sailltuaslagtha A, D, E agus K agus ní thig 
leo feidhmiú gan iontógáil shásúil laethúil den tsaill. Is codanna 
ríthábhachtacha den aiste bia laethúil iad na vitimíní seo. 

• déanann cealla saille, atá stóráilte san fhíochán saille, an corp 
a insliú agus cuidíonn siad le croítheocht choirp normalach a 
chothabháil.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
  (6 × [2])   [12]
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 (c) Mínigh an fheidhm atá ag Vitimín C san aiste bia. (CM1, CM2)

  Vitimín C: tá an vitimín seo tábhachtach cionn is go ndéanann 
sé fíochán ceartaitheach an choirp a chothabháil agus tá sé tá 
ríthábhachtach le créachtaí a chneasú. Chomh maith leis sin cuidíonn 
sé le hionsú an iarainn agus tá airíonna frithocsaídeora aige.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile. 

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
  (1 × [2])   [2]

 (d) Mínigh an fáth a dtugtar an chomhairle seo thíos maidir le cothú. 
(CM1, CM2)

  Ba chóir an méid salainn a itheann daoine fásta ar an mheán a 
laghdú go 6g sa lá. 

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
  Is féidir le barraíocht salainn a bheith ina chúis le hipirtheannas, rud 

a chuireann leis an bhaol go mbeidh fadhbanna sláinte ag daoine, 
leithéidí galar croí agus stróc.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
  (1 × [2])   [2]

  Ba chóir do gach bean atá ag iompar clainne nó a bhfuil rún aici éirí 
torrach an méid aigéad fólach a thógann sí a mhéadú.

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• Thig le haigéad fólach an riosca a laghdú go saolófaí babaí le 

fabhtanna néarfheadáin amhail spina bifida, bearna mhíl agus 
carball scoilte

• Is féidir ainéime a bheith ar dhuine mar gheall ar easpa fóláite, 
mar oibríonn aigéad fólach le Vitimín B12 le fuilchealla dearga a 
fhoirmiú 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach [2] míniú inniúil
  (1 × [2])   [2]

  Ní ceart níos mó ná 2-3 aonad alcóil in aghaidh an lae a ól.

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• próiseálann an t-ae alcól. Má óltar níos mó alcóil ná mar a 

thig leis an ae déileáil leis, thig leis dochar a dhéanamh do 
chealla an ae agus ceimiceáin thocsaineacha a tháirgeadh mar 
sheachtháirge 

• dá mhéad a ólann duine, agus go háirithe os cionn na 
dteorainneacha atá molta, is amhlaidh is mó an chontúirt go 
mbeidh drochfhadhbanna orthu amhail galar ae (ciorróis nó 
heipitíteas); ailse; neamhoird na bputóg agus an phaincréis; 
dúlagar; imní; deacrachtaí gnéasacha; galar matáin agus 
galar mhatáin an chroí; brú fola ard; dochar do néarfhíocháin; 
drochthaismí; murtall (tá a lán calraí san alcól) 
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• de ghnáth, déanann coirp na mban alcól a phróiseáil ag ráta 
níos moille ná coirp na bhfear agus is déine de ghnáth a théann 
na héifeachtaí i bhfeidhm orthu, fiú i gcomparáid le fear den 
mheáchan chéanna.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú inniúil
  (1 × [2])   [2]

 (e) Déan anailís ar riachtanais chothúcháin daoine níos sine. (CM1, 
CM2, CM3)

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint atá 
acu ar na riachtanais chothaithe atá ag daoine níos sine a roinnt 
ina gcomhpháirteanna difriúla, amhail fuinneamh, próitéin, saillte, 
carbaihiodráití, mianraí, vitimíní agus sreabháin. Caithfidh siad 
argóintí a dhéanamh agus breithiúnais réasúnaithe a dhéanamh ar 
an dóigh a mbíonn saintréithe gach comhpháirte acu ag freastal ar 
riachtanais daoine níos sine.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:
• Fuinneamh: riachtanas tábhachtach atá acu ag an chéim seo 

de thimthriall na beatha ná cineálacha bia dlúthchothaitheacha a 
bheith acu. De réir mar a théann daoine anonn in aois, de ghnáth 
bíonn goile níos lú acu agus is féidir nach mbeidh fonn itheacháin 
orthu. Is féidir le daoine níos sine a n-iontógáil calraí a mhéadú 
trí bhia a ithe ar nós maróga bainne agus príomhchúrsaí a bhfuil 
a lán cáise iontu, agus brachán a dhéantar le bainne iomlán 
(iomlán-méathras) le torthaí úra, nó le torthaí triomaithe.

• Próitéin: tá sí tábhachtach le cealla a chothabháil agus a 
athnuachan. B’fhéidir go mbeadh níos mó próitéine de dhíth ar 
roinnt daoine níos sine mar gheall ar thinneas. 

• Saillte: Tá méid beag saille bunriachtanach mar chuid d’aiste 
bia shláintiúil, chothromaithe. Is foinse d’aigéid shailleacha 
riachtanacha amhail omega 3 í an tsaill, atá ‘riachtanach’ cionn 
is nach dtig leis an chorp iad a dhéanamh leis féin. Aigéid 
shailleacha óimige 3 in olaí éisc de dhíth do shláinte na súl, an 
chroí agus na hinchinne. Cuidíonn an tsaill leis an chorp vitimíní 
A, D agus E a ionsú. Tá na vitimíní seo sailltuaslagtha, rud a 
fhágann nach féidir iad a ionsú ach le cuidiú na saillte.

• Carbaihiodráit: is féidir iad a laghdú mar gheall ar athruithe 
ar riachtanais fuinnimh. Ní mór leibhéil snáithín/polaisiúicríd 
neamhstáirse a ardú le hiatacht a chosc a bhíonn ar dhaoine 
mar gheall ar mhoilliú an chórais díleáite agus laghdú ar an 
tsoghluaiseacht.

• Mianraí: Bíonn an t-iarann de dhíth leis an ainéime a chosc, le 
fuilchealla dearga a fhoirmiú agus leis an ocsaigin a iompar chuig 
fíocháin. Ba cheart a lán cailciam agus vitimín D a bheith san 
aiste bia le cuidiú le díchailciú a chosc sna cnámha agus sna fiacla.
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• Vitimíní:  
   Vitimín A: cothabháil na seiciní múcasacha agus oiriúnú na súl 

don tsolas; d’fhéadfadh frithocsaídeoir ailse, fionn na súl agus 
galar croí a chosc.  

   Vitimín C: cuidíonn le hionsú an iarainn, le gníomhú 
frithocsaídiúcháin, le cneasú maith créachtaí.

   Vitimín E: tá ról tábhacht ag Vitimín E mar fhrithocsaídeoir agus 
cosnaíonn sé lipidí i gcoinne athrú saorfhréimhe agus ciallaíonn 
sé seo gur féidir dochar a dhéanamh do chillscannáin, rud a 
fhágann go bhfuil riosca níos airde ann i leith galair athlastacha 
amhail an t-airtríteas réamatóideach. Is féidir le saorfhréamha 
dochar eile a dhéanamh agus mar sin de, meastar go gcuireann  
Vitimín E cosaint éigin ar fáil in aghaidh cineálacha áirithe den 
ailse. 

   Tiaimín: bíonn seo de dhíth ar dhaoine níos sine le fuinneamh a 
scaoileadh taobh istigh den chorp. 

   Vitimín B12: de dhíth ar sheandaoine le hoibriú le haigéad fólach 
le fuilcheall dearg a fhoirmiú.

• Sreabháin: iontógáil shásúil sreabháin, mar b’fhéidir nach 
mbeadh a fhios ag daoine níos sine go bhfuil siad ag éirí 
díhiodráitithe agus go gcaithfidh siad sreabháin a ól go 
leanúnach. Is féidir le daoine níos sine éirí díhiodráitithe de 
thoradh tinnis, amhail urlacan agus buinneach leanúnach, nó 
allas mar gheall ar fhiabhras.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[4]) 
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar riachtanais chothúcháin daoine 
níos sine.

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar 
riachtanais chothúcháin daoine níos sine.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([5]–[8]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil ar riachtanais chothúcháin daoine níos 
sine.

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar riachtanais 
chothúcháin daoine níos sine
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• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([9]–[12])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar riachtanais chothúcháin daoine níos 
sine

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar riachtanais 
chothúcháin daoine níos sine

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta 
agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn in úsáid go 
forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach 
ardchaighdeáin in úsáid  leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 4 ([13]–[15]) 
  Imprisean ginearálta: an-inniúil 

• eolas agus tuiscint an-inniúil ar riachtanais chothúcháin daoine 
níos sine

• cumas an-inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas an-inniúil léirithe anailís a dhéanamh ar riachtanais 
chothúcháin daoine níos sine

• caithfidh iarrthóirí anailís an-inniúil a léiriú ar an dóigh a dtéann 
próiseas an aosaithe i bhfeidhm ar riachtanais chothaitheacha 
daoine níos sine le gnóthú ag barr an leibhéil seo 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha iontach eagraithe leis an chéim is 
airde soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí 
chruinn in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach an-ardchaighdeánach in úsáid leis an chiall a 
dhéanamh go hiomlán soiléir.

      [15] 37
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2 (a) Sainaithin dhá thoisc riosca cothaithe do dhiaibéiteas chineál II.  
(CM1)

  Samplaí de phointí cuí le míniú:
• aiste bia mhífholláin
• fulaingt lagaithe glúcóis (IGT)
• droch-chothú le linn toirchis
• iontógáil siúcra ró-ard san aiste bia
• iontógáil saille rómhór
• sneaiceanna a ghlacadh idir béilte
• barraíocht alcóil.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  (2 × [1])   [2]

 (b) Déan machnamh ar an chomhairle chuí chothúcháin a d’fhéadfadh 
dochtúir ginearálta a thabhairt d’othar murtallach. (CM1, CM2, CM3)

  Samplaí de phointí cuí le breithniú:
• Fuinneamh a bheith cothrom: a chinntiú ar an iomlán gur mó 

an t-aschur fuinnimh ná an fuinneamh ón aiste bia trí choibhéis 
fhuinneamh an bhia a thagann ó shaill (go háirithe ó shaill 
sháithithe), ó shiúcra breise agus alcól a theorannú le dlús 
fuinnimh na haiste bia a laghdú. Is féidir seo a chur i gcrích fosta 
má dhéanann an t-othar monatóireacht ar a iontógáil calraí leis 
an Bhunráta Meitibileach (BMR) agus Leibhéil na Gníomhaíochta 
Fisicí (PALs) a mheaitseáil

• Iontógáil na mbianna stáirsiúla a mhéadú: méadú ar bhia 
stáirsiúil, mar shampla, prátaí, gráin, lánghrán, tá leibhéal ard 
polaisiúicrídí neamhstáirse (NSP) a mhéadaíonn luach an 
tsáithithe, níos mó bia le neart snáithín a ithe, mar shampla arán 
donn, rís dhonn mar go gcuidíonn siad seo leis an díleá  

• Iontógáil torthaí agus glasraí a mhéadú: níl mórán saille iontu 
seo agus mar sin de, tá luach íseal calrach acu 

• Rudaí malartacha a úsáid: bianna malartacha a bhfuil leibhéal 
íseal saille iontu, mar shampla, Quorn mar rogha veigeatórach 
atá ar bheagán saille agus ar ardphróitéin nó ola a spraeáil sa 
chócaireacht 

• Modhanna cócaireachta a athrú: modhanna cócaireachta 
a úsáid a laghdaíonn saill, mar shampla, gríoscadh, galú nó 
scalladh agus spraeáil ola  

• Deochanna: uisce a ól in áit deochanna súilíneacha agus 
iontógáil alcóil a laghdú; a lán uisce a ól

• Siúcra: gearradh siar ar bhia a bhfuil a lán siúcra ann amhail 
brioscaí agus deochanna siúcrúla 

• Patrúin itheacháin: príomhbhéilí a ithe agus sneaiceanna a 
sheachaint; ná déan dearmad bricfeasta maith a ithe

• Sciar an bhia a itear a laghdú: pláta níos lú a úsáid.
  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í 
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  Leibhéal 1 ([1]–[3]) 
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an chomhairle aiste bia a 
d’fhéadfadh dochtúir ginearálta a thairiscint d’othar murtallach

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas teoranta maidir le smaoineamh ar an chomhairle 
chuí faoi aiste bia a d’fhéadfadh dochtúir ginearálta a thairiscint 
d’othar murtallach.

• léiríonn cumas teoranta le breithiúnais réasúnaithe agus tátail 
a dhéanamh ar an chomhairle chuí faoi aiste bia a d’fhéadfadh 
dochtúir ginearálta a thairiscint d’othar murtallach.

  Leibhéal 2 ([4]–[6]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil  ar an chomhairle aiste bia a 
d’fhéadfadh dochtúir ginearálta a thairiscint d’othar murtallach

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas sásúil le smaoineamh ar an chomhairle chuí faoi aiste 
bia a d’fhéadfadh dochtúir ginearálta a thairiscint d’othar murtallach.

• léiríonn cumas sásúil le breithiúnais réasúnaithe agus tátail a 
dhéanamh ar an chomhairle chuí faoi aiste bia a d’fhéadfadh 
dochtúir ginearálta a thairiscint d’othar murtallach.

  Leibhéal 3 ([7]–[9]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil léirithe ar an chomhairle aiste bia a 
d’fhéadfadh dochtúir ginearálta a thairiscint d’othar murtallach

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas inniúil le smaoineamh ar an chomhairle chuí faoi 
aiste bia a d’fhéadfadh dochtúir ginearálta a thairiscint d’othar 
murtallach.

• léiríonn cumas inniúil le breithiúnais réasúnaithe agus tátail a 
dhéanamh ar an chomhairle chuí faoi aiste bia a d’fhéadfadh 
dochtúir ginearálta a thairiscint d’othar murtallach. [9]

 (c) (i) Mínigh an fáth gur ag ógánaigh atá na riachtanais fuinnimh is 
mó. (CM1, CM2)

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• le linn na hógántachta, bíonn rátaí fáis níos mó ná ag am ar 

bith eile den bheatha (ráig fáis)
• bíonn fíochán neamhshailleach á fhorbairt ag cailíní agus 

mar gheall air sin, bíonn níos mó fuinnimh de dhíth orthu 
• ag an tréimhse seo is minic a bhíonn ógánaigh páirteach i 

ngníomhaíochtaí spóirt agus caithimh aimsire. Bíonn siad 
ag déanamh níos mó go fisiceach agus mar sin de bíonn 
riachtanais fuinnimh níos mó acu.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú sásúil, [3] míniú inniúil
   (1 × [3])  [3]
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  (ii) Mínigh an fáth a bhfuil na hiontógálacha fuinnimh molta níos 
airde do mhná le linn toirchis. (CM1, CM2)

   Samplaí de phointí cuí le míniú:
• bíonn fuinneamh breise de dhíth ar an mháthair le linn 

tréimhsí fáis agus í ag leagan síos fíochán breise coirp sna 
trí mhí dheireanacha

• bíonn fuinneamh breise de dhíth fosta le linn toirchis d’fhás 
an bhabaí a mhéadaíonn sa trí mhí dheireanacha 

• bíonn tuilleadh fuinnimh de dhíth fosta leis an chorp a ullmhú 
le bainne cíche a tháirgeadh.

   Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

   [1] míniú bunúsach, [2] míniú sásúil, [3] míniú inniúil
   (1 × [3])  [3]

 (d) Déan imscrúdú ar an dóigh a dtig le tosca eacnamaíocha tionchar a 
imirt ar na roghanna bia a dhéanann daoine níos sine. (CM1, CM2)

  Samplaí de phointí cuí le himscrúdú:
• b’fhéidir nach mbeadh go leor airgid ag daoine níos sine bia de 

chaighdeán níos fearr a cheannach, mar shampla, ag brath ar 
phinsean an stáit, mar sin de, is dócha go gceannóidh siad bia 
de chineálacha níos saoire nó gearrthacha feola níos saoire a 
cheannach 

• b’fhéidir go mbeadh a n-aiste bia níos leadránaí mar gheall ar an 
ioncam íseal agus ar nósanna itheacháin seanbhunaithe 

• bíonn daoine níos sine ag ceannach bia atá i séasúr mar bíonn 
siad níos saoire 

• b’fhéidir go mbainfeadh daoine níos sine úsáid as níos mó 
den bhia shaoráideach reoite mar gheall ar an phraghas, agus 
cionn is go bhfuil siad furasta a stóráil agus nach gá a lán 
turas siopadóireachta a dhéanamh. Laghdaíonn seo an t-am le 
cócaireacht agus ullmhú a dhéanamh, go háirithe do dhaoine 
níos sine a bhféadfadh airtríteas a bheith orthu, mar b’fhéidir 
go mbeadh sé deacair acu an t-ullmhúchán a dhéanamh, mar 
shampla, an craiceann a bhaint de ghlasraí nó iad a ghearradh 

• bíonn nós ag daoine níos sine bia stáirsiúil a cheannach, a 
bhíonn níos saoire de ghnáth.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  [1] míniú bunúsach, [2] míniú sásúil, [3] míniú inniúil
  (1 × [3])   [3]

 (e) Tá na caighdeáin reatha chothúcháin do lónta scoile agus do bhia 
eile sna scoileanna bunaithe ar an phláta dea-chothaithe (Eatwell 
Plate). Déan measúnú ar an dóigh a dtig le scoil na caighdeáin seo a 
chur i bhfeidhm tríd an chineál bia atá á thairiscint i gclub bricfeasta.  
(CM1, CM2, CM3)

  I dtéarmaí an mheasúnaithe: caithfidh iarrthóirí breithiúnais eolasacha 
a dhéanamh bunaithe ar an phláta dea-chothaithe, ag díriú ar na cúig 

  roinn (arán, rís, prátaí, pasta agus bianna stáirsiúla eile, torthaí agus 
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  glasraí, bainne agus bia déiríochta, feoil, iasc, uibheacha agus pónairí, 
bia agus deoch atá ar mhórán saille agus/nó siúcra) agus an dóigh a 
dtig leo dul i bhfeidhm ar an chineál bia a thairgtear i gclub bricfeasta. 

  Samplaí de fhreagairtí cuí:
  Tá na caighdeáin reatha chothúcháin do lónta scoile agus do bhia 

eile sna scoileanna bunaithe ar an phláta dea-chothaithe (Eatwell 
Plate). Ba cheart do bhricfeasta níos sláintiúla éagsúlacht agus 
cothromaíocht mhaith de bhia a chur ar fáil, mar atá molta leis an 
phláta dea-chothaithe atá bunaithe ar na cúig ghrúpa bia seo:

• Arán, rís, prátaí, pasta agus bia stáirsiúil eile: sciar maith den 
bhia stáirsiúil, mar shampla, gránach bricfeasta atá ar bheagán 
siúcra agus ar mhórán snáithín, arán, arán rósta nó béigil, 
úsáidtear réimse aráin don arán rósta agus do cheapairí rósta, 
lena n-áirítear lánghrán, sóide, arbhar agus arán prátaí, agus 
cuireann brachán ar fáil nuair a bhíonn an aimsir fuar.

• Torthaí agus glasraí: a lán roghanna torthaí agus glasraí, mar 
shampla potaí torthaí, torthaí úra, sú oráiste gan siúcra breise, 
torthaí (úr, stánaithe nó triomaithe), trátaí cócaráilte nó pónairí 
bácáilte. A lán torthaí agus glasraí a thairiscint gach lá.

• Bainne agus bia déiríochta: sciar bainne nó bia déiríochta, 
mar shampla, bainne leathbhearrtha ar ghránach nó iógart 
ar bheagán saille. Is féidir bainne bearrtha a úsáid ach níl sé 
fóirsteanach do pháistí faoi chúig bliana d’aois.

• Feoil, iasc, pónairí agus foinsí próitéine neamh-dhéiríochta 
eile: bia te a thairiscint ar mhaithe leis an éagsúlacht, mar 
shampla, beacáin, trátaí, pónairí bácáilte, uibheacha scallta, 
scrofa nó bruite.

• Bianna agus/nó deochanna ar mhórán saille agus/nó siúcra: 
An grúpa is lú ar an phláta, a léiríonn nár chóir iad a ithe chomh 
minic sin. Bia sa chúigiú grúpa − bianna agus/nó deochanna 
ar mhórán saille agus siúcra, níl siad riachtanach le haiste bia 
shláintiúil a bheith ag duine. Níor chóir siúcra a chur le gránach 
agus níor chóir sú agus leatháin a chur ar arán.

  Spreagann an pláta dea-chothaithe d’fhoireann ceaintín bia a 
sholáthar ón chéad cheithre ghrúpa gach lá, lena chinntiú go 
gcuireann siad réimse leathan cothaitheach ar fáil de pháistí ar scoil 
lena gcoinneáil sláintiúil agus ag feidhmiú mar is ceart. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[4]) 
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an dóigh a dtig le scoil na 
caighdeáin seo a chur i bhfeidhm tríd an chineál bia a dhéantar a 
thairiscint i gclub bricfeasta
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• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le measúnú a dhéanamh ar an 
dóigh a dtig le scoil na caighdeáin seo a chur i bhfeidhm 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach. 

  Leibhéal 2 ([5]–[8]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil  

• eolas agus tuiscint shásúil ar an dóigh a dtig le scoil na 
caighdeáin seo a chur i bhfeidhm tríd an chineál bia a dhéantar a 
thairiscint i gclub bricfeasta

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le measúnú a dhéanamh ar an dóigh 
a dtig le scoil na caighdeáin seo a chur i bhfeidhm 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([9]–[12]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar an dóigh a dtig le scoil na caighdeáin 
seo a chur i bhfeidhm tríd an chineál bia a dhéantar a thairiscint i 
gclub bricfeasta

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le measúnú a dhéanamh ar an dóigh 
a dtig le scoil na caighdeáin seo a chur i bhfeidhm 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid  leis an chiall a dhéanamh 
soiléir. 

      [12] 32
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3 (a) Déan anailís ar cad é mar is féidir laghdú ar an riosca maidir le 
nimhiú bia in ionad cúram cónaithe. (CM1, CM2, CM3) 

  Maidir le hanailís: caithfidh iarrthóirí an t-eolas agus an tuiscint atá 
acu ar na rioscaí maidir le nimhiú bia i suíomh cúram cónaitheach 
a roinnt ina gcomhpháirteanna amhail na lámha a ní, cúram na 
ndromchlaí, na bhfaibrící agus an trealaimh, stóráil bia, cócaireacht 
agus dátaí faoinar cheart é a úsáid. Caithfidh siad breithiúnais 
réasúnaithe a thabhairt ar cad é mar a thiocfadh le saintréithe gach 
comhpháirte acu riosca an nimhiú bia a laghdú.

  Samplaí de fhreagairtí cuí: 
• Lámha a ní: bíonn stafalacocas órga i láthair ar chraiceann an 

duine agus mar sin de, ba chóir don fhoireann a gcuid lámh a ní 
go cúramach le gallúnach agus le huisce te, agus iad a thriomú 
sula mbaineann siad de bhia, sula láimhseálann siad bia ámh − 
lena n-áirítear feoil, iasc, uibheacha agus glasraí − agus i ndiaidh 
dóibh baint den bhruscar, dul chuig an leithreas, a ngaosán 
a shéideadh, nó baint d’ainmhithe, lena n-áirítear peataí. 
Laghdaíonn seo an riosca go n-aistreofaí stafalacocas órga ó 
bhaill den fhoireann agus iad ag ullmhú agus ag láimhseáil bia i 
suíomh cúram cónaithe.

• Dromchlaí: bíonn salmonella i láthair i roinnt cineálacha bia, mar 
sin de ba cheart don fhoireann lónadóireachta cuntair oibre a ní 
roimh bhia a ullmhú agus ina dhiaidh, go háirithe i ndiaidh dóibh 
bheith i dteagmháil le feoil amh, lena n-áirítear éanlaith chlóis, 
uibheacha amha, iasc agus glasraí. Ní gá don fhoireann úsáid a 
bhaint as spraeanna frithbhaictéaracha; is leor uisce sobalach te.

• Faibrící: ba cheart ceirteacha soithí agus tuáillí tae a ní go rialta 
agus ligean dóibh triomú sula n-úsáideann an fhoireann arís iad.  
Bíonn baictéir le fáil i gceirteacha salacha taise agus fásann siad 
gan stró iontu.

• Trealamh: ba chóir don fhoireann lónadóireachta úsáid a bhaint 
as cláir ghearrtha ar leith don bhia amh agus don bhia réidh le 
hithe, leis an traséilliú a chosc. Is féidir le baictéir dhochracha 
bheith i mbia amh, baictéir a leathnaíonn go han-fhurasta ar rud 
ar bith a mbaineann siad díobh, lena n-áirítear bia eile, cuntair 
oibre, cláir ghearrtha agus sceana. 

• Stóráil:  
 – feoil amh a choinneáil scartha: tá sé thar a bheith 

tábhachtach feoil amh a choinneáil ar shiúl ó bhia atá réidh le 
hithe, amhail sailéad, torthaí agus arán. Tá sé seo amhlaidh 
cionn is nach ndéanfar cócaráil ar na bianna seo sula n-itear 
iad, agus mar sin de, ní mharófar aon bhaictéir atá ar an 
bhia. Clúdaigh feoil amh i gcónaí agus stóráil ar an tseilf is 
íochtaraí den chuisneoir é, san áit nach dtig leis baint de bhia 
eile nó sileadh orthu.
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 – bia a stóráil go sábháilte: ní mór bianna áirithe a choinneáil 
sa chuisneoir ar eagla go bhfásfadh baictéir orthu. Cuimsíonn 
seo bia a bhfuil dáta faoinar cheart a úsáid, bia cócaráilte 
agus bia réidh le hithe mar mhilseoga agus feoil chócaráilte 
a dtiocfadh le listéire bheith i láthair iontu. Teocht an 
chuisneora a choinneáil ag 5C nó níos fuaire. Agus bia á 
ullmhú, coinnigh as an chuisneoir é don tréimhse is lú is féidir. 
Ba chóir fuíollacha bia a fhuarú chomh gasta agus is féidir 
(go hidéalach, taobh istigh de 90 nóiméad), iad a stóráil sa 
chuisneoir agus a ithe taobh istigh de dhá lá. 

 – Má choinníonn an fhoireann bia fuar, stopfaidh siad na 
baictéir is cúis le nimhiú bia de bheith ag fás.

• Cócaireacht: bíonn e.coli agus campalabaictéar i láthair i bhfeoil 
neamhchócaráilte agus i dtáirgí feola, agus mar sin de is den 
tábhacht bia a chócaráil mar is ceart agus a sheiceáil go dtí go 
mbíonn sí scalltach te an bealach ar fad tríd. Déan cinnte go 
bhfuil éanlaith chlóis, muiceoil, burgair, ispíní agus ceibeabeanna 
cócaráilte go dtí go mbíonn siad scalltach te, gan feoil ar bith 
bándearg taobh istigh. Ná nigh feoil amh (sicín agus turcaí san 
áireamh) roimh chócaráil, mar méadaíonn seo an chontúirt go 
leathnóidh baictéir thart ar an chistin. Má dhéantar cócaráil mar is 
ceart ar an fheoil, maróidh sin na baictéir. 

• Dátaí faoinar cheart a ithe: bíodh meas agat ar dhátaí faoinar 
cheart a ithe: ná hith bia i ndiaidh an dáta faoinar cheart é a ithe, 
fiú má tá cuma mhaith agus boladh maith air. Tá dátaí faoinar 
cheart a ithe bunaithe ar thástálacha eolaíochta a léiríonn cé 
chomh gasta agus is féidir le baictéir dhochracha fás i mbia 
pacáistithe.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[5]) 
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an dóigh ar féidir an riosca 
nimhiú bia in ionad cúram cónaithe a laghdú.

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a 
dtig an riosca nimhiú bia a laghdú  

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach. 
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  Leibhéal 2 ([6]–[10]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil  

• eolas agus tuiscint shásúil ar an dóigh ar féidir an riosca nimhiú 
bia i suíomh cúram cónaitheach a laghdú 

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a dtig 
an riosca nimhiú bia a laghdú  

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Level 3 ([11]–[15]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil 

• eolas agus tuiscint inniúil ar an dóigh ar féidir an riosca den 
nimhiú bia i suíomh cúram cónaitheach a laghdú 

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le plé a dhéanamh ar an dóigh a dtig 
leis an riosca den nimhiú bia a laghdú  

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid  leis an chiall a dhéanamh 
soiléir. [15]

 (b) Déan measúnú ar an tábhacht atá le hiontógáil uisce agus le 
hiontógáil sreabhán do dhaoine níos sine.  (CM1, CM2, CM3)

  I dtéarmaí an mheasúnaithe: ní mór d’iarrthóirí breithiúnais eolasacha 
a dhéanamh ar an tábhacht atá le hiontógáil uisce agus le hiontógáil 
sreabhán do dhaoine níos sine, ag díriú ar hiodráitiú, ar rialú teochta, 
ar bhealú agus ar chosaint.

  Samplaí de phointí cuí le measúnú:

• Hiodráitiú: le haois laghdaítear an cumas uisce a choinneáil 
agus ní bhíonn aireachtáil an tarta chomh híogair, mar sin de, tá 
iontógáil uisce agus sreabháin tábhachtach le haimhréidheanna 
a laghdú amhail brú fola íseal, laige, meadhrán agus titim. 

• Teocht: cuidíonn iontógáil uisce agus iontógáil sreabhán 
le teocht a rialú, atá tábhachtach i ndaoine níos sine a 
bhfuil imdhíonacht laghdaithe acu agus atá níos tugtha 
d’ionfhabhtuithe.
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• Bealú: cuidíonn uisce le hailt a bhealú agus cuidíonn sé le 
hathshlánúchán go háirithe i ndiaidh gnáthaimh ortaipéideacha a 
dhéantar ar chuid mhór daoine níos sine m.sh. athchur cromáin 
agus glúine.

• Iatacht: íslíonn rátaí iatachta agus úsáid na bpurgóideach, 
méadaíonn sochair snáithín cothaithe agus minicíocht an 
fheartha. De réir mar a éiríonn an córas díleá níos mí-éifeachtúla 
le haois, is mó an riosca go mbeidh iatacht ar dhaoine níos sine.

• Cosaint: cuidíonn uisce le horgáin agus fíocháin an choirp 
a chosaint, agus taisíonn fíocháin mar shampla an béal, na 
súile agus an gaosán, a bhfuil hiodráitiú breise de dhíth orthu i 
ndaoine níos sine.

• Codladh: is féidir míshuaimhneas, codladh míshocair agus 
tromluithe a bheith ar dhaoine mar gheall ar an tart, laghdaíonn 
iontógáil shásúil uisce agus sreabhán na rioscaí seo i ndaoine 
níos sine.

• Ionfhabhtuithe Chonair an Fhuail (UTI): laghdaíonn iontógáil 
uisce agus sreabhán riosca ionfhabhtuithe chonair an fhuail, atá 
coitianta i ndaoine níos sine.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.
 
  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[3]) 
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an tábhacht atá le hiontógáil 
uisce agus le hiontógáil sreabhán do dhaoine níos sine

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn cumas teoranta maidir le measúnú a dhéanamh ar an 
tábhacht atá le hiontógáil uisce agus le hiontógáil sreabhán do 
dhaoine níos sine.

  Leibhéal 2 ([4]–[6]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas agus tuiscint shásúil ar an tábhacht atá le hiontógáil uisce 
agus le hiontógáil sreabhán do dhaoine níos sine

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le measúnú a dhéanamh ar an 
tábhacht atá le hiontógáil uisce agus le hiontógáil sreabhán do 
dhaoine níos sine.

  Leibhéal 3 ([7]–[9]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint shásúil ar an tábhacht atá le hiontógáil uisce 
agus le hiontógáil sreabhán do dhaoine níos sine

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist
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• léiríonn cumas inniúil maidir le measúnú a dhéanamh ar an 
tábhacht atá le hiontógáil uisce agus le hiontógáil sreabhán do 
dhaoine níos sine. [9]

 (c) Déan achoimre ar an tionchar a thiocfadh leis an reiligiún a imirt ar 
na roghanna bia a dhéanfadh daoine ó dhá reiligiún éagsúla. (CM1, 
CM2)

  Samplaí de phointí cuí le trácht orthu:

  An dóigh a dtéann an creideamh Giúdach i bhfeidhm ar roghanna bia: 
• ní mór an fheoil a dháiltear a ullmhú faoi rialacha dochta 

Giúdacha. Caithfi dh siad a bheith Kosher, a chiallaíonn: 
 – nach dtig le bia teacht ó mhuca, éin chreiche, eascanna, éisc 

gan ghainní, ná sliogáin
 – ní mór ainmhithe a mharú de réir deasghnátha 
 – níl sé ceadmhach feoil a chócaráil ná a ithe sa bhéile 

chéanna le táirgí déiríochta
 – ní mór cáis a dhéanamh le binid ghlasra
 – níl cead feoil a chócaráil in im. 

• ní mór féilte reiligiúnacha a thabhairt san áireamh lena n-áirítear 
laethanta troscaidh, mar shampla, Lá an Leorghnímh nuair a 
itheann daoine roimh luí na gréine agus ansin tosaíonn troscadh 
24 uair an chloig.

  
  An dóigh a dtéann an creideamh Moslamach i bhfeidhm ar roghanna 

bia:
• ní mór do bhia a bheith Halal (dleathach) a chiallaíonn go 

ndéantar ainmhithe a mharú de réir dlíthe Moslamacha 
• muiceoil agus alcól toirmiscthe
• is í Ramadan an naoú mí i bhféilire na Moslamach agus 

maireann sí go ceann míosa. Le linn an ama seo, ní bhíonn 
Moslamaigh ag ithe ná ag ól ó bhreacadh an lae go luí na gréine. 

  An dóigh a dtéann an creideamh Hiondúch i bhfeidhm ar roghanna
  bia:

• níl sé ceadmhach an fheoil a dháiltear teacht ó bhó, mar gur 
ainmhí naofa í 

• ceadaítear cineálacha eile feola do Hiondúigh nach veigeatóirí 
iad, cé gur veigeatóirí a lán acu.

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í 

  Leibhéal 1 ([1]–[3])
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an dóigh a dtiocfadh le dhá 
chleachtas creidimh éagsúla dul i bhfeidhm ar roghanna bia 

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist.
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  Leibhéal 2 ([4]–[6])
  Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas sásúil agus tuiscint shásúil  ar an dóigh a dtiocfadh le dhá 
chleachtas creidimh éagsúla dul i bhfeidhm ar roghanna bia 

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist.

  Leibhéal 3 ([7]–[9])
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas inniúil agus tuiscint inniúil ar an dóigh a dtiocfadh le dhá 
chleachtas creidimh éagsúla dul i bhfeidhm ar roghanna bia 

• cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist. [9]

 (d) Déan anailís ar an chomhairle faoi bhia is féidir a thabhairt le laghdú 
ar an riosca a bhaineann le gach ceann de na fadhbanna seo. (CM1, 
CM2, CM3)

  I dtéarmaí na hanailíse: caithfidh iarrthóirí a n-eolas agus a dtuiscint 
ar an chomhairle aiste bia a d’fhéadfaí a thabhairt le riosca an ghalair 
chairdeashoithígh, diaibéiteas chineál 2, agus ailse na bputóg a roinnt 
ina gcomhpháirteanna amhail aiste bia chothromaithe a chothabháil, 
bia atá le seachaint agus bia le hithe nó le méadú. Caithfidh siad 
argóintí a chur i láthair agus breithiúnais réasúnaithe a thabhairt ar 
an dóigh a dtiocfadh le saintréithe gach comhpháirte acu riosca an 
ghalair chardashoithígh, diaibéiteas chineál 2 agus ailse phutóige a 
laghdú.

  Samplaí de fhreagairtí cuí:

  Galar cardashoithíoch:
• aiste bia fholláin, chothrom a ithe:  ba chóir go mbeadh saillte 

neamhsháithithe in aiste bia chothromaithe, mar shampla, ola 
olóige, nó iasc a bhfuil sé léirithe acu go méadaíonn siad leibhéil 
lipeapróitéiní ard-dlúis (HDL), agus cuidíonn le haon bhacainn 
sna hartairí a laghdú.

• bia le seachaint nó le laghdú:  an méid salainn cheilte a itear a 
theorannú ionas nach n-itear níos mó ná 6g sa lá, mar méadóidh 
barraíocht salainn an hipirtheannas. Bia a bhfuil saillte sáithithe 
ann a sheachaint, mar shampla, uachtar dúbailte, bainne 
lánmhéathrais, mar go méadóidh siad seo an colaistéaról 
lipeapróitéiní ísealdlúis (LDL) san fhuil. Déan iarracht barraíocht 
siúcra san aiste bia a sheachaint mar gur féidir leis seo na 
seansanna a dtiocfaidh diaibéiteas orthu a mhéadú, agus tá 
cruthaithe go méadaítear go suntasach dá bharr riosca galar 
cardashoithíoch.

• bia le hithe nó le méadú:  moltar aiste bia ar bheagán saille, le 
mórán snáithín, ar chóir a lán torthaí úra agus glasraí úra (cúig/
seacht bpíosa sa lá) agus lánghráin a bheith ann. 
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  Diaibéiteas chineál II: 
• aiste bia chothromaithe a ithe: torthaí a ithe, cnónna gan salann 

agus iógairt ar bheagán saille mar sneaiceanna in áit cístí, 
brioscaí nó brioscáin phrátaí. Bia ó na cúig ghrúpa bia a ithe sna 
méideanna a mholtar mar atá molta sa phláta dhea-chothaithe.

• bia le seachaint: seachain bia ardmhéathrais, amhail maonáis, 
sceallóga, brioscáin phrátaí, pastaetha, poppadaim agus samósaí 
agus feoil shaillte nó phróiseáilte, amhail ispíní agus burgair.  Ba 
chóir bia friochta agus rósta a sheachaint fosta.

• bia le hithe nó le méadú: níos mó bia ar mhórán snáithín a ithe, 
amhail arán gránbhairr agus gránaigh, pónairí agus lintilí, agus 
torthaí agus glasraí. Déan iarracht na cinn is moille a ionsúitear 
(a bhfuil innéacs glicéimeach níos ísle acu) a chur isteach. Ar 
na roghanna maithe tá pasta, rís basmati nó chnagbhruite, aráin 
ghránacha ar nós arán gráin, pumpernickel agus arán eorna, 
prátaí nua, prátaí milse agus ionaim, coirce bracháin, agus 
múslaí nádúrtha.  

• de ghnáth, bíonn na cineálacha grániomláin, ardsnáithín den 
bhia stáirsiúil níos fearr agus cuideoidh siad fosta le sláinte an 
chórais dhíleáite a chothabháil. Roghnaigh bia beagmhéathrais 
− úsáid leatháin bheagmhéathrais agus ola ghlasraí in áit im, 
ghee agus ola cnó cócó. Roghnaigh bainne bearrtha agus bainne 
leathbhearrtha, agus táirgí iógairt beagmhéathrais. Iasc agus feoil 
neamh-mhéith a ithe. Bia a ghríosadh, a scalladh nó a ghalú. 

  Ailse phutóige:
• aiste bia chothromaithe a ithe: cuidíonn aiste bia chothromaithe 

le meáchan a choinneáil réidh agus má bhíonn meáchan folláin 
ag duine, is féidir gur lú an riosca ailse phutóige a fháil.

• bia le seachaint: Léiríonn an fhianaise go bhfuil nasc idir feoil 
dhearg agus feoil phróiseáilte a ithe agus riosca ailse phutóige. 
Moltar an méid den fheoil dhearg agus phróiseáilte a itear gach 
lá a ghearradh siar go 70 gram sa lá, arb ionann é agus trí shlisín 
thanaí de mhairteoil, d’uaineoil nó de mhuiceoil, agus gach slisín 
thart ar an méid chéanna le leathphíosa d’arán gearrtha.

• bia le hithe nó le méadú: De réir fianaise le fada is féidir riosca 
ailse phutóige a laghdú má itear a lán snáithín, go háirithe 
polaisiúicrídí neamhstáirse (NSP)  Réimeanna bia a bhfuil a lán 
snáithín iontu, is féidir leo an phutóg a choinneáil sláintiúil agus 
iatacht a chosc. Áirítear ar bhia ar mhórán snáithín pasta, arán, 
gránach bricfeasta agus rís lánghráin.  Is foinse mhaith snáithín 
iad piseánach, torthaí agus glasraí fosta. 

  Tabharfar creidiúint do gach freagairt bhailí eile.

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fi ú creidiúint í  
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  Leibhéal 1 ([1]–[5])
  Imprisean foriomlán: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an chomhairle aiste bia le 
riosca galar chardaishoithíoch, diaibéiteas chineál II agus ailse 
phutóige a laghdú 

• cumas teoranta léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas teoranta léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 
chomhairle aiste bia a d’fhéadfaí a thabhairt 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Tá iarracht 
theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is 
beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an 
chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach.

  Leibhéal 2 ([6]–[10]) 
  Imprisean ginearálta: sásúil 

• eolas agus tuiscint shásúil ar an chomhairle aiste bia le riosca 
galar chardaishoithíoch, diaibéiteas chineál II agus ailse phutóige 
a laghdú

• cumas sásúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí a 
chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas sásúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 
chomhairle aiste bia a d’fhéadfaí a thabhairt 

• ní mór tabhairt faoi dhá ghalar ar a laghad le gnóthú ag an 
leibhéal seo

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. Tá iarracht 
mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid 
as roinnt saintéarmaíocht chuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Leibhéal 3 ([11]–[14]) 
  Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar an chomhairle aiste bia
• le riosca galar chardaishoithíoch, diaibéiteas chineál II agus ailse 

phutóige a laghdú cumas inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus 
le tuiscint chuí a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 
chomhairle aiste bia a d’fhéadfaí a thabhairt 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí chruinn 
in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach ardchaighdeáin in úsáid  leis an chiall a dhéanamh 
soiléir.
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  Leibhéal 4 ([15]–[18) 
  Imprisean ginearálta: an-inniúil

• eolas agus tuiscint an-inniúil ar an chomhairle aiste bia le riosca 
galar chardaishoithíoch, diaibéiteas chineál II agus ailse phutóige 
a laghdú

• cumas an-inniúil léirithe maidir le heolas cuí agus le tuiscint chuí 
a chur i bhfeidhm ar an cheist

• cumas an-inniúil léirithe maidir le hanailís a dhéanamh ar an 
chomhairle aiste bia a d’fhéadfaí a thabhairt 

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil. Roghnaíonn agus 
úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta 
is oiriúnaí. Tá ábhar ábhartha iontach eagraithe leis an chéim is 
airde soiléireachta agus léirchruinnis. Tá saintéarmaíocht chuí 
chruinn in úsáid go forleathan. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach an-ardchaighdeánach in úsáid leis an chiall a 
dhéanamh go hiomlán soiléir.

      [18]

      Iomlán
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