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Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceisteanna 1(e),
2(f) agus 3(f).

Tíreolaíocht

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 1

An Domhan Nádúrtha Againn a Thuiscint
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Téama A:  Dobharthimpeallachtaí

1 (a) Déan staidéar ar Fhíor 1 thíos a thaispeánann abhantrach. Freagair 
na ceisteanna a leanann.

                                   Fíor 1

  (i) Comhlánaigh an eochair d’Fhíor 1 trí ghnéithe A–D a lipéadú. 
Roghnaigh do fhreagraí ón liosta thíos. Tá ceann amháin 
comhlánaithe duit.

      sceitheadh     cumar     dobhardhroim     béal     foinse [4]

  (ii) Luaigh brí an téarma insíothlú.

   [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Déan staidéar ar Fhíor 2 thíos a thaispeánann an dóigh a n-athraíonn 
méid ualaigh le fad slí ó fhoinse Abhainn Chollann i mBéal Feirste. 
Freagair an cheist a leanann.

Fíor 2

  Cuir síos ar an dóigh a n-athraíonn méid ualaigh le fad slí ó fhoinse 
Abhainn Chollann.

   [4]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Déan staidéar ar Fhíor 3 thíos a thaispeánann lúb abhann. Freagair 
an cheist a leanann.

© CCEA

                                
Fíor 3

  Mínigh an dóigh a bhfoirmítear lúb.

   [5]



NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO
(Leanann na ceisteanna ar an chéad leathanach eile)
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (d) Déan staidéar ar Fhíor 4 thíos a thaispeánann trí mhodh coiscthe 
tuilte. Freagair an cheist a leanann.

Damba

Foraoisiú

Claífort

Fíor 4
 

Le caoinchead © Forest Service NI , Gníomhaireacht de chuid na Roinne 
Talmhaíochta, Comhshaoil agus Gnóthaí Tuaithe 

© U.S Department of the Interior – Bureau of Reclamation 
http://www.usbr.gov/uc/rm/crsp/

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  Roghnaigh ceann amháin de na modhanna coiscthe tuilte a 
thaispeántar i bhFíor 4 ar an leathanach roimhe seo, agus mínigh 
dóigh amháin a bhféadfadh sé baol tuile ar abhainn a laghdú.

  Straitéis choiscthe tuilte roghnaithe    

   [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (e) Agus tagairt á déanamh d’abhainn in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór, 
mínigh na cúiseanna fisiceacha agus daonna le sceitheadh (tuile) ar 
an abhainn ainmnithe agat.

  Ainm na habhann: 

  Cúiseanna le sceitheadh (tuile):

   [7]

  Spás breise
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Téama B:  Timpeallachtaí Cósta

2 (a) Déan staidéar ar Fhíor 5 thíos a thaispeánann stráice de chósta na 
Gréige. Freagair an cheist a leanann.

                                   Fíor 5

  Ainmnigh dhá thírghné cósta a thaispeántar i bhFíor 5.

 1.

  2. [2]

© siete_vidas / iStock / Thinkstock
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Uaireanta déanann tonnta tógála agus scriosacha imeallbhoird a 
mhúnlú.

  Comhlánaigh na habairtí seo a leanas le tonnta tógála agus 
scriosacha a chur i gcomparáid lena chéile.  Roghnaigh do fhreagraí 
ón liosta thíos.

tógála scriosacha creimeann

tógann níos lú níos mó

  1. I dtonnta  tá an chúlchaise níos 
   láidre ná an borruisce.

  2. Tá tonnta  íseal agus i bhfad óna 
   chéile.

  3. Bíonn minicíocht tonnta scriosacha  
   ná tonnta tógála.

  4.  tonnta tógála an trá.  [4]

 (c) Mínigh an dóigh a dtarlaíonn creimeadh ag an chósta mar gheall ar 
ghníomhú hiodrálach.

   [3]

 (d) Luaigh trí fháth a mbeadh cosaint de dhíth ar imeallbhord.

 1.

 2.

  3.  [3]

12
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 (e) Déan staidéar ar Fhíor 6 thíos a thaispeánann gob. Freagair an 
cheist a leanann.

Fíor 6

  Mínigh an dóigh a bhfoirmítear gob.

   [5]

 © Jupiterimages / Stockbyte / Thinkstock
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (f) Agus tagairt á déanamh do chás-staidéar as Éirinn agus an Bhreatain 
Mhór, déan luacháil ar inbhuanaitheacht straitéis bhainistíochta cósta 
a ndearna tú staidéar uirthi.

   [8]

  Spás breise

14
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Amháin

Marcanna Athmharc

15

Téama C:  An Aimsir agus An Aeráid Againn atá ag Athrú 

3  (a) Déan staidéar ar Thábla 1 thíos a thaispeánann dhá ghléas 
thaifeadta aimsire. Freagair an cheist a leanann.

                                 Tábla 1

ÍOMHÁ AN 
GHLÉIS

AINM AN 
GHLÉIS

GNÉ A 
TAIFEADADH

AONAD       
TOMHAIS

AERBHRÚ

AINÉIMIMÉADAR    MUIRMHÍLTE

  
  Comhlánaigh Tábla 1 trí na freagraí cearta a scríobh sna boscaí 

folmha. [3]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
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 (b) Déan staidéar ar Thábla 2 thíos a thaispeánann na  
príomh-aermhaiseanna a théann i bhfeidhm ar Éirinn agus an 
Bhreatain Mhór.

  Comhlánaigh Tábla 2 trí shaighead a tharraingt le gach aermhais a 
mheaitseáil lena cur síos ceart. Tá ceann amháin comhlánaithe duit. 

     [3]
Tábla 2

Aermhais Cur síos

• Muirí Tropaiceach • An aermhais is coitianta a théann i 
bhfeidhm ar Éirinn agus an Bhreatain 
Mhór. Taistealaíonn an aermhais thar 
an Aigéan Atlantach agus tugann sí 
dálaí fuara fliucha isteach.

• Ilchríochach 
Trópaiceach

• An aermhais is annaimhe a théann 
i bhfeidhm ar Éirinn agus ar an 
Bhreatain Mhór. De ghnáth is sa 
tsamhradh amháin a tharlaíonn an 
aermhais a thugann isteach dálaí teo 
tirime.

• Muirí Polach • Tosaíonn an aermhais seo os cionn 
Thuaisceart na hEorpa. Tugann sí 
isteach dálaí fuara tirime.

• Ilchríochach 
Polach

• Taistealaíonn an aermhais seo ón 
iardheisceart agus tugann sí isteach 
aimsir the fhliuch sa tsamhradh.

16
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Úsáideann an Oifig Meitéareolaíochta íomhánna ó shatailítí, amhail 
an ceann a thaispeántar i bhFíor 7 thíos mar chuidiú le réamhaisnéisí 
aimsire a chruthú. Freagair na ceisteanna a leanann.

                            Fíor 7

  (i) Luaigh an cineál satailíte atá fosaithe sa tsuíomh chéanna sa 
spás.

   [1]

  (ii) Mínigh an dóigh a bhfuil satailítí mar chuidiú le réamhaisnéis 
aimsire a chruthú.

   [3]

 (d) Luaigh dhá thoisc a théann i bhfeidhm ar aeráid. 

 1. 

  2.  [2]

17

© 3DSculptor / iStock / Thinkstock
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Scrúdaitheoir 
Amháin
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 (e) Déan staidéar ar Fhíor 8 thíos a thaispeánann léarscáil aimsire agus 
faisnéis faoi chóras aimsire thar Éirinn agus an Bhreatain Mhór Dé 
Céadaoin 16 Nollaig 2009. Freagair na ceisteanna a leanann.

   
  Fíor 8

  (i) Luaigh an cineál de chóras aimsire thar Éirinn agus an Bhreatain 
Mhór Dé Céadaoin 16 Nollaig 2009.

   [1]

© CCEA
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  (ii) Mínigh an fáth a raibh dálaí tirime agus calma in Éirinn agus sa 
Bhreatain Mhór Dé Céadaoin 16 Nollaig 2009.

   Dálaí tirime:

   Dálaí calma:

     [6]
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 (f) Agus tagairt á déanamh do chás-staidéar ó taobh amuigh d’Éirinn 
agus den Bhreatain Mhór, cuir síos ar na hiarmhairtí do dhaoine agus 
do réadmhaoin mar gheall ar theagmhas adhaimsire.

   [6]

  Spás breise
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Téama D:  An Domhan Míshocair

4  (a) Déan staidéar ar Fíor 9 thíos a thaispeánann struchtúr an Domhain. 
Freagair an cheist a leanann.

                                  Fíor 9

  Ainmnigh cisil an Domhain atá lipéadaithe X agus Y 

  X = 

  Y =    [2]

© Dorling Kindersley / Thinkstock

X
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Scrúdaitheoir 
Amháin
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 (b) Bíonn plátaí ag bogadh gan stad.

  Comhlánaigh Tábla 3 thíos trí na ráitis a chur san ord cheart leis 
an dóigh a mbogann na plátaí a thaispeáint.  Tá ceann amháin 
comhlánaithe duit.

Tábla 3

Fuaraíonn an t-ábhar leáite agus téann sé ar ais síos ag 
tarraingt na bplátaí leis.

Bogann sruthanna comhiompair sa mhaintlín magma 
suas.

Bíonn plátaí ar snámh ar dhromchla an mhaintlín. 1

Leathann na sruthanna seo amach ag an dromchla faoi 
na plátaí.

   [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin
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 (c) Tá screamh an Domhain déanta de chuid mhór cineálacha éagsúla 
carraige. Freagair na ceisteanna a leanann.

  (i) Comhlánaigh Tábla 4 thíos trí shampla amháin eile de 
bhruthcharraig agus de charraig dhríodair araon a lua.

                                       Tábla 4

Bruthcharraig Carraig dhríodair
Eibhear Gaineamhchloch

   [2]

   (ii) Mínigh an dóigh a bhfoirmítear carraigeacha dríodair.

   [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (d) Is é atá i gceist le crith talún gluaiseacht thobann taobh istigh 
de screamh an Domhain. Déan staidéar ar Fhíor 10 thíos a 
thaispeánann damáiste mar gheall ar chrith talún. Freagair na 
ceisteanna a leanann.

                                       Fíor 10

  (i) Agus Fíor 10 in úsáid, tabhair breac-chuntas ar iarmhairt 
ghearrthéarmach amháin a d’fhéadfadh a bheith ag an damáiste 
seo ar gheilleagar an cheantair.

   [2]

  (ii) Cuir síos ar straitéis fhadtéarmach amháin a d’fheabhsódh 
cúrsaí sábháilteachta i limistéar ina dtarlaíonn creathanna talún 
go minic.

   [3]

© Naypong / iStock / Thinkstock
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Scrúdaitheoir 
Amháin
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 (e) (i) Tá saintréithe éagsúla ag bolcáin de chineálacha éagsúla. 
Comhlánaigh Tábla 5 thíos le tic () a cheanglóidh gach 
saintréith leis an chineál cheart bolcáin.

Tábla 5

Saintréith Sciath-
bholcán

Bolcán 
Cumaisc

Tá fánaí crochta agus bonn caol ag 
an bholcán.

Tarlaíonn brúchtaí go minic agus 
bíonn siad neamhfhoréigneach.

Tá an bhinn íseal agus cruinn.

Tarlaíonn ag teorainneacha plátaí 
scriosacha.

   [4]
  (ii) Pléigh an iarmhairt dhomhanda fhéideartha ar dhaoine agus ar 

an timpeallacht mar gheall ar bhrúchtadh sárbholcáin.

   [6]
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   Spás breise
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Téama A :  Daonra agus Imirce

1 (a) Déan staidéar ar Fhíor 1 thíos a thaispeánann pirimid daonra don 
Nigéir in 2015.  Freagair na ceisteanna a leanann.

Fireann Baineannan Nigéir - 2016

Daonra (ina mhilliúin) Aoisghrúpa Daonra (ina mhilliúin)

Foinse: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html

Fíor 1

  (i) Luaigh brí an téarma struchtúr daonra.

   [2]

  (ii) Cuir líne faoin daonra (ina mhilliúin) san aoisghrúpa 0–4 sa Nigéir 
in 2015.

15 milliún 24 milliún 29 milliún
 [1]
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 (b) Déan staidéar ar Thábla 1 thíos a thaispeánann faisnéis faoi dhaonra 
an RA de réir aoisghrúpa ó 1991–2050 (measta). Freagair na 
ceisteanna a leanann.

Tábla 1

Aoisghrúpaí
Daonra RA (milliúin i ngach aoisghrúpa)

Faoi bhun 19 20-64 65+
1991 14.8 33.8 9.1
2005 14.7 36.2 9.5
2031 (measta) 13.3 36.3 14.7
2050 (measta) 12.5 35.0 16.4

  (i) Cuir síos ar na hathruithe ar struchtúr dhaonra na RA de réir 
aoisghrúpaí mar a thaispeántar i dTábla 1 thuas.

   [3]

  (ii) Mínigh iarmhairt fhéideartha amháin ar thír mar gheall ar 
dhaonra cleithiúnach mór aosaithe.

   [3]

© Tábla (‘UK Population table – millions in each group’) ó Geog:GCSE le Anna King, Catherine 
Hurst, John Edwards, Chris Stevens agus Jack Mayhew (OUP, 2006), 

atáirgthe le caoinchead ó Oxford University Press
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Scrúdaitheoir 
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 (c) Déan staidéar ar Fíor 2 thíos a thaispeánann an tSamhail den 
Trasdul Déimeagrafach (DTM). Taispeánann an tsamhail an dóigh a 
n-athraíonn rátaí beireatais agus básmháireachta le himeacht aimsire. 
Freagair an cheist a leanann.
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Ráta Beireatais

Daonra Iomlán

 Geography for CCEA GCSE Level le Tim Manson © Colourpoint Educational 2013

Fíor 2

  Mínigh an fáth ar thosaigh rátaí básmhaireachta ag titim ag tús  
Chéim 2. Ba chóir duit tagairt a dhéanamh do dhá fháth i do fhreagra.

   [6]
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 (d) Luaigh brí an téarma imirceach eacnamaíoch.

   [2]
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Amháin
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 (e) Tá méadú ar fud an domhain ar ghluaiseacht na dteifeach.

  Agus tagairt á déanamh do do chás-staidéar, pléigh na dúshláin 
roimh na teifigh agus an tír cheann scríbe araon.

  Teifigh:

   [4]

  Tír cheann scríbe:

   [4]

  Spás breise
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Scrúdaitheoir 
Amháin
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Téama B:  Limistéir Uirbeacha atá ag Athrú

2 (a) Tá roinnt saintréithe a bhaineann le criosanna uirbeacha liostaithe i 
dTábla 2 thíos.

  
  Comhlánaigh Tábla 2 thíos trí shaigheada a tharraingt le taispeáint 

cé na saintréithe atá mar chuid den ionchathair agus iad siúd atá mar 
chuid den imeall thuathuirbeach.

  Tá ceann amháin comhlánaithe duit.

Tábla 2

Ionchathair Saintréith Imeall 
Tuathuirbeach

Tithíocht sraithe
Gairdíní móra cúil
Sráideanna caola

Monarchana 
nua-aimseartha

   [3]

 (b) Déan staidéar ar an sliocht Suirbhéireachta Ordanáis de Durham, 
Sasana (Iatán A3) agus freagair na ceisteanna a leanann.

  (i) Is féidir teacht ar Lárcheantar Gnó (CBD) Durham i gcearnóg 
eangaí TE 2742. Tabhair breac-chuntas ar fhianaise ón léarscáil 
a thacaíonn leis an ráiteas seo.

   [3]

  (ii) Luaigh an fad slí dronlíne ón chríochfort páirceáil agus taisteal ag 
CE 307446 chuig an bhusáras ag CE 269426.

     km     [2]
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  (iii) Comhlánaigh Tábla 3 thíos trí na lonnaíochtaí seo a leanas a 
shocrú in ord méide ag tosú leis an cheann is mó. Tá ceann 
amháin comhlánaithe duit.

• Durham (TE 2742)   
• Sherburn (TE 3142)   
• Edmondsley (TE 2349)  
• Sacriston (TE 2447)

Tábla 3

Rang-Ord Lonnaíocht
1 Durham
2
3
4

 [3]

 (c) (i) Luaigh brí an téarma athghiniúint uirbeach.

   [2]

  (ii) Don limistéar ionchathrach TNFG ainmnithe a ndearna tú 
staidéar air, mínigh an dóigh ar chuir scéim pleanála uirbeach 
deiseanna fostaíochta ar fáil.

   Ainm an limistéir lár na ionchathrach TNFG 

   [3]

 (d) Luaigh dúshlán amháin is féidir a bheith ann i gcathair mar gheall ar 
  mheascán cultúrtha.

   [1]
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 (e) In TBFGanna tháinig bailte seantán chun cinn mar thoradh ar uirbiú 
mear.

  (i) Luaigh brí an téarma baile seantán.

   [2]

  (ii) Cuir síos ar agus mínigh suíomh ceantair bhaile seantán i 
gcathair TBFG ainmnithe a ndearna tú staidéar uirthi.

   Ainm na cathrach TBFG 

   [6]

   Spás breise
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Téama C:  Codarsnachtaí i bhForbairt an Domhain

3 (a) Déan staidéar ar Thábla 4 thíos a thaispeánann táscairí forbartha do 
cheithre thír. Freagair na ceisteanna a leanann.

Tábla 4

Táscaire Forbartha

Ainm na Tíre
OIN (GNI) 
per capita 

$SAM

Meánbhlianta 
scolaíochta

Ionchas 
Saoil tráth 

breithe 
(blianta)

TBFG/ 
TNFG

An Bhanglaidéis 3 191 5.1 71.6 TBFG
Mailí 1 583 2.0 58.0 TBFG
An Iorua 64 992 12.6 81.6 TNFG
RA 39 267 13.1 80.7 TNFG

Sonraí arna gcur in oiriúint ó Thuarascáil um Fhorbairt Dhaonna 2015 -  
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.pdf

© United Nations Development Programme. Tá ábhar ar fáil faoin Creative Commons Attribution
3.0 IGO License https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

  (i) Luaigh táscaire sóisialta forbartha amháin atá liostaithe i  
dTábla 4.

   [1]

  (ii) Agus fianaise ó Thábla 4 in úsáid, mínigh an fáth a 
mbreathnaítear ar Mhailí mar TBFG.

   [3]

  (iii) Luaigh ina iomláine ainm an táscaire fhorbartha a thugann ina 
chéile iad na táscairí ar fad a thaispeántar i dTábla 4.

   [2]
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 (b) Déan staidéar ar Fhíor 3 a thaispeánann figiúirí trádála do Veiniséala, 
tír i Meiriceá Theas. Freagair na ceisteanna a leanann.

Figiúirí Trádála do Veiniséala

Táirge % de thuilleamh 
onnmhairíochta

Luach Thrádáil Veiniséala 
($billiún)

Ola 95 Onnmhairí Allmhairí
Alúmanam, 
cruach agus 
iarnmhian

5 61 39

Fíor 3

  Agus Fíor 3 thuas in úsáid mar chuidiú agat, cuir líne faoin fhocal/faoi 
na focail chearta i ngach abairt thíos. Tá ceann amháin comhlánaithe 
duit.

• Is é atá i gceist le honnmhairí earraí agus seirbhísí a fhágann/  
a thagann isteach i dtír.

• Tuilleann Veiniséala níos mó airgid óna honnmhairí alúmanaim / 
ola.

• Tá luach onnmhairí Veiniséala níos mó / níos lú ná a hallmhairí.
• Tá Veiniséala suite ar chósta thuaidh/ar chósta thiar Mheiriceá 

Theas. [3]

© chrupka / iStock / Thinkstock
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41

 (c) Seoladh na Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe (Spriocanna 
Domhanda) in 2015.

  Cuir síos ar dhá Sprioc um Fhorbairt Inbhuanaithe (Spriocanna 
Domhanda) agus mínigh an dóigh a ndéanann gach sprioc iarracht 
leis an bhearna forbartha idir TNFGanna agus TBFGanna a laghdú.

  Sprioc a hAon:

   [4]

  Sprioc a Dó:

   [4]
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 (d) Pléigh an dóigh ar féidir le domhandú bheith ina chuidiú agus ina 
chosc araon maidir le cúrsaí forbartha.  Déan tagairt do chás-staidéar 
amháin ar thír BRICS i do fhreagra.

   [8]

  Spás breise

42
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Téama D:  An Timpeallacht Againn a Bhainistiú

4 (a) Déan staidéar ar Fhíor 4 thíos a thaispeánann lógó lorg carbóin. 
Freagair an cheist a leanann.

Fíor 4

  Cad é an rud a thomhaiseann lorg carbóin?

   [2]

 

© simmosimosa / iStock / Thinkstock
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 (b) Tá sé ag éirí níos coitianta fuinneamh in-athnuaite a úsáid.

  Cuir síos ar bhuntáiste amháin agus ar mhíbhuntáiste amháin as 
foinse in-athnuaite fuinnimh a úsáid.

  Foinse in-athnuaite fuinnimh: 

  Buntáiste: 

  Míbhuntáiste: 

   [4]

 (c) Déan luacháil ar iarmhairtí den athrú aeráide. Ba chóir duit tagairt a 
dhéanamh d’áiteanna i do fhreagra.

   [6]
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  Spás breise:
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 (d) Déan staidéar ar Thábla 5 thíos a thaispeánann roinnt iarmhairtí 
cultúrtha, eacnamaíocha agus timpeallachta na hollturasóireachta.

  Comhlánaigh Tábla 6 thíos trí na litreacha A–F a chur sa bhosca 
cheart lena thaispeáint cé acu dearfach nó diúltach í an iarmhairt.  
Tá ceann amháin comhlánaithe duit.

Tábla 5

Iarmhairtí na hOllturasóireachta

A Is féidir le turasóirí foghlaim faoi shlí mhaireachtála na 
ndaoine áitiúla.

B Is féidir le turasóirí bruscar a fhágáil ina ndiaidh.

C Íoctar pá íseal le daoine áitiúla le bheith ag obair in óstáin 
turasóirí.

D Caitheann turasóirí airgead i siopaí agus i mbialanna áitiúla.

E Is féidir go n-athróidh bailte turasóireachta le himeacht aimsire 
le riar ar na turasóirí seachas ar na daoine áitiúla.

F Is féidir le turasóireacht tionscadail a mhaoiniú leis an 
cheantar a fheabhsú.

Tábla 6

Iarmhairt dhearfach Iarmhairt dhiúltach
Cultúrtha A

Eacnamaíoch

Timpeallachta

   [5]

 (e) Tá saoirí éiceathurasóireachta ag éirí níos coitianta. Freagair na 
ceisteanna a leanann.

  (i) Luaigh brí an téarma éiceathurasóireacht.

   [2]
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  (ii) Agus tagairt á déanamh do chás-staidéar ainmnithe, cur síos 
ar agus mínigh an dóigh ar féidir le héiceathurasóireacht an 
timpeallacht a chosaint.

   Ainm an chás-staidéir: 

   [6]

   Spás breise
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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

AM
1 uair an chloig.

TREORACHA D’IARRTHÓIRÍ  
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
críobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh amháin. 
Is féidir peann luaidhe HB a úsáid le haghaidh graf agus léaráidí.  
Ná scríobh le peann glóthaí
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 40 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna 
atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceisteanna 7 agus 8.

51
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Freagair gach ceist

Ráiteas ar chuspóirí agus hipitéisí saothair allamuigh agus tábla sonraí

Ag deireadh an scrúdaithe ní mór duit iad seo a cheangal go docht den 
pháipéar seo agus an scorán comhaid atá curtha ar fáil in úsáid.

1 Luaigh dhá riosca saothair allamuigh shonracha a shainaithin tú agus 
d’imscrúdú saothair allamuigh á phleanáil agat.

  [2]

2 Agus do shaothar allamuigh á phleanáil agat leag tú amach hipitéisí. 
Roghnaigh ceann amháin de do hipitéisí agus mínigh an dóigh ar 
chuidigh sí le riar ar aidhm do staidéar saothair allamuigh.

 Hipitéis roghnaithe:

 An dóigh ar chuidigh sí le riar ar aidhm do staidéar saothair allamuigh:

  [4]
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3 Ainmnigh foinse thánaisteach shonrach amháin a d’úsáid tú i d’imscrúdú 
saothair allamuigh. Cuir síos ar an dóigh ar úsáid tú an fhoinse 
thánaisteach seo mar chuid de d’imscrúdú saothair allamuigh.

 Foinse thánaisteach: [1]

  An dóigh ar úsáid tú an fhoinse thánaisteach seo:

  [3]

4 Cuir síos ar agus mínigh rogha an tsuímh (na suíomhanna) a úsáideadh 
do do shaothar allamuigh.

  [6]
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5 Roghnaigh hipitéis eile ón cheann ar scríobh tú fúithi i gCeist 2.
 Úsáid an grafpháipéar thíos le sonraí don hipitéis seo a chur i láthair.  

Caithfidh tú na sonraí do do ghraf a thógáil ó do thábla sonraí. [8]

 Hipitéis:

 Teideal an ghraif: 
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6 Cuir síos ar an méid a thaispeánann do ghraf faoi do hipitéis roghnaithe.

  [4]

7 Agus d’eolas ar theoiric thíreolaíoch in úsáid agat mínigh an méid a 
thaispeánann do ghraf.

  [6]
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8 Roghnaigh athróg amháin ó do thábla sonraí. Déan cur síos agus 
luacháil ar an mhodh a úsáideadh leis na sonraí a bhailiú.

 Ainm na hathróige: 

 Cur síos agus luacháil ar an mhodh bailithe sonraí:

  [6]
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Treoracha Ginearálta Marcála

Intreoir
Is é príomhchuspóir scéimeanna marcála seo a chinntiú go marcáiltear na scrúduithe GCSE 
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 fiú 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 don Tíreolaíocht.

Ní mór d’iarrthóirí:

CM1 Eolas agus tuiscint thíreolaíoch a léiriú ar:

• Áiteanna, timpeallachtaí, próisis agus coincheapa; agus
•  Na hidirghaolmhaireachtaí idir áiteanna, timpeallachtaí agus próiseas;

CM2 Eolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm le faisnéis agus saincheisteanna tíreolaíochta a 
anailísiú, a léirmhíniú agus a luacháil agus le breithiúnais a dhéanamh; agus

CM3 Scileanna agus teicnící éagsúla a roghnú, a chur in oiriúint agus a úsáid le ceisteanna 
agus saincheisteanna a imscrúdú agus le cinntí a chur in iúl.

Caighdeán fhreagairtí na n-iarrthóirí
Nuair a bhíonn siad ag marcáil scrúdpháipéar, ba chóir do scrúdaitheoirí cáilíocht freagartha a 
lorg a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, ag dalta 16 bliana 
d’aois óir is é sin an aois atá ag formhór iarrthóirí scrúduithe GCSE.

Solúbthacht sa mharcáil
Níltear ag dúil le scéimeanna marcála bheith iomlán saintreorach. Ní thig le scéim mharcála 
ar bith gach freagairt a thabharfadh iarrthóir a chlúdach. I gcás freagraí nach rabhthas ag súil 
leo, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil a fheidhmiú 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 GCSE 16 bliana 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.

Ríomhanna á Marcáil
Agus freagraí á marcáil a bhaineann le ríomhanna, ba chóir do scrúdaitheoirí an riail ‘iompair 
earráid tríd’ a chur i bhfeidhm sa dóigh nach ngearrfar pionós ar iarrthóirí níos mó ná uair 
amháin de bharr earráid ríomhaireachtúil. 
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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.

Leibhéil freagartha
Marcáiltear tascanna nó ceisteanna inar gá d’iarrthóirí freagra sínte scríofa a thabhairt ar bhonn 
leibhéil freagraí. Agus cinneadh á dhéanamh acu ar an leibhéal freagartha atá le bronnadh, 
ba chóir do scrúdaitheoirí an ‘oiriúint if fearr’ a chuardach, ag cur san áireamh gur féidir laige i 
réimse amháin a chúiteamh le láidreacht i réimse eile. Nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh ar 
mharc le bronnadh ar fhreagairt taobh istigh de leibhéal ar leith, táthar ag dúil le go mbainfidh 
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 ar an leibhéal 
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 taobh istigh de leibhéil 
freagartha mar seo a leanas:

Leibhéal 1:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. 
Leibhéal 2:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith. 
Leibhéal 3:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar dóigh.

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

Leibhéal 1

Baintear úsáid measartha cruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí ionas go bhfuil 
an bhrí réasúnta soiléir. Cuireann iarrthóirí roinnt faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl 
scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs measartha inléite. Baintear 
úsáid chuí as raon teoranta saintéarmaíochta.

Leibhéal 2

Baintear úsáid an-chruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí ionas go bhfuil an bhrí 
soiléir. Cuireann iarrthóirí faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in 
úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs inléite. Tá raon maith de shaintéarmaíocht chuí in 
úsáid. 
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Leibhéal 3

Baintear úsáid as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí go cruinn beacht den chuid is mó 
ionas go bhfuil an bhrí soiléir. Déanann iarrthóirí faisnéis ábhartha a chur i láthair agus a eagrú 
go héifeachtach i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá an 
téacs líofa inléite. Baintear úsáid sciliúil bheacht as raon leathan saintéarmaíochta.
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Téama A:  Dobharthimpeallachtaí

1 (a) (i) Comhlánaigh an eochair le haghaidh Fíor 1 trí ghnéithe A-D a  
   lipéadú.

A Béal
B Foinse
C Dobhardhroim
D Cumar
E Craobh-abhainn (tugtha)

  Ná glac le craobh-abhainn do D.
  (4 x [1]) [4]

  (ii) Luaigh brí an téarma insíothlú. 

   Bronn [1] ar pháirt-shainmhíniú:
   m.sh. Uisce ag sileadh ar shiúl.
 

Bronn [2] ar shainmhíniú iomlán:
   m.sh. Gluaiseacht an uisce ón dromchla isteach san ithir.
   m.sh. Uisce ag sileadh isteach san ithir le linn tréimhse báistí. [2]

 (b)  Cuir síos ar an dóigh a n-athraíonn méid ualaigh le fad slí ó fhoinse 
Abhainn Chollann i mBéal Feirste.

  Bronn [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.

  Leibhéal 1 ([1]) 
Ráiteas simplí cruinn ar an ghraf nó ar an athrú ar ualach grinnill go 
ginearálta:

  m.sh. Éiríonn an t-ualach níos lú.

  Leibhéal 2 ([2]–[3]) 
Ráiteas agus mionsaothrú fónta le fianaise ón ghraf mar thacaíocht:

  m.sh. Éiríonn an t-ualach níos lú, tosaíonn sé amach mór ag 58 cm 
agus éiríonn níos lú [2].

  m.sh. Éiríonn an t-ualach níos lú, tosaíonn sé amach mór ag 58 cm 
agus éiríonn níos lú go dtí 16 cm [3].

  Leibhéal 3 ([4]) 
Ráiteas mionsonraithe i dtaca le treocht agus a aithníonn go bhfuil 
titim ghéar i méid an ualaigh idir 4 agus 5 km:

  m.sh. Éiríonn an t-ualach níos lú, ag 1 km ón fhoinse tá sé mór ag 58 
cm agus faoi 6 km ón fhoinse níl sé ach 16 cm.  Níl an treocht seo 
leanúnach; idir 4 agus 5 km ón fhoinse tá titim shuntasach i méid an 
ualaigh. [4]
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 (c) Mínigh an dóigh a bhfoirmítear lúb.

  Bronn [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.

  Leibhéal 1 ([1]) 
Ráiteas bunúsach:

  m.sh. Is é atá i gceist le lúb ná coradh san abhainn a foirmíodh mar 
gheall ar chreimeadh [1].

  Leibhéal 2 ([2]–[3]) 
Míniú fónta a aithníonn an ról atá ag creimeadh agus sil-leagan araon 
le lúb a fhoirmiú.  Ag an leibhéal seo is féidir go mbeidh an freagra 
éagothrom toisc go dtugtar níos mó sonraí faoi phróiseas amháin ná 
faoin cheann eile.  Ní mór creimeadh agus sil-leagan araon a lua le 
barr Leibhéal 2 a bhaint amach:

  m.sh. Is ar an taobh amuigh den choradh/lúb is gaiste a shreabhann 
uisce san áit a bhfuil an cainéal níos doimhne agus ar lú an 
fhrithchuimilt. Tarlaíonn níos mó creimthe dá bharr seo agus déantar 
an cainéal níos doimhne [2].

  m.sh. Is ar an taobh amuigh den choradh (lúb) is gaiste a 
shreabhann uisce san áit a bhfuil an cainéal níos doimhne agus ar 
lú an fhrithchuimilt. Tarlaíonn creimeadh dá bharr seo agus déantar 
an cainéal níos doimhne.  Ar an taobh istigh den choradh (lúb) 
tá an t-uisce níos éadoimhne, agus mar gheall air sin tá níos mó 
frithchuimilte ann a fhágann go sreabhann an t-uisce níos fadálaí 
agus go dtarlaíonn sil-leagan [3].

  Leibhéal 3 ([4]–[5]) 
Míniú mionsonraithe ina sonraítear an dóigh a bhfoirmítear lúb, 
agus tagairt á déanamh do chreimeadh agus sil-leagan araon agus 
ina bhfuil gnéithe ábhartha amhail aill abhann, rinnbharra (fána 
sciorrachta):

  m.sh. Is ar an taobh amuigh den choradh (lúb) is gaiste a shreabhann 
uisce san áit a bhfuil an cainéal níos doimhne agus ar lú an 
fhrithchuimilt.  Tá seo amhlaidh toisc go ndírítear uisce i dtreo an 
taobh amuigh den choradh agus é ag sreabhadh timpeall na lúibe.

  Tarlaíonn creimeadh dá bharr seo agus déantar an cainéal níos 
doimhne.  Mar gheall ar an chreimeadh seo foirmítear aill abhann le 
taobhanna géara.

  Os a choinne sin, ar an taobh istigh den choradh (lúb), tá an t-uisce 
níos éadoimhne agus sreabhann sé níos fadálaí mar gheall ar 
fhrithchuimilt níos mó. Tarlaíonn sil-leagan dá bharr. Le himeacht 
aimsire carnann ábhar ar an taobh istigh den choradh (lúb): fána 
sciorrachta a thugtar air seo. [5]

 (d)  Roghnaigh ceann amháin de na modhanna coiscthe tuilte a 
thaispeántar i bhFíor 4 agus mínigh dóigh amháin a bhféadfadh sé 
baol tuile ar abhainn a laghdú.

 
Cosc le tuile: ní mór an freagra a bheith bunaithe ar cheann amháin 
de na modhanna coiscthe tuilte seo a leanas:
• Damba
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• Foraoisiú
• Claífort

  Má roghnaíonn an t-iarrthóir modh nach dtaispeántar i bhFíor 4 
bronn [1] ar a mhéad.

  Bronn [1] ar ráiteas bunúsach nach mbeadh ann dáiríre ach cur síos:
  m.sh. Tá damba cosúil le balla a thógtar thar abhainn ina stóráiltear 

uisce.
  m.sh. Is é atá i gceist le claífort bruach crochta le tuile a chosc.
  m.sh. Is é atá i gceist le foraoisiú crainn a chur le tuilte a laghdú.

  Bronn [2] ar ráiteas ina bhfuil sonraí teoranta ar an dóigh a 
gcoiscfeadh na modhanna coiscthe tuilte roghnaithe tuile:

  m.sh. Tógtar damba ar abhainn le huisce a stóráil agus le baol tuilte 
a laghdú.

  m.sh. Is é atá i gceist le claífort bruach géar feadh dhá thaobh 
abhann a laghdaíonn an baol go sceithfeadh abhainn ar thalamh in 
aice láimhe.

  m.sh. Is é atá i gceist le foraoisiú crainn a chur, tógann siad uisce 
aníos trí fhréamhacha agus is féidir leis seo bheith ina chuidiú le baol 
tuilte a laghdú.

  Bronn [3] ar ráiteas agus míniú mionsonraithe a bhaineann leis na 
modhanna coiscthe tuilte roghnaithe:

  m.sh. Tógtar damba ar abhainn agus foirmítear loch ar a chúl, 
stórálann an loch báisteach agus laghdaíonn an baol tuilte le linn 
stoirme. Is féidir uisce a scaoileadh le sruth nuair a laghdaítear ar an 
bhaol tuilte.

  m.sh. Is é atá i gceist le claífort bruach géar feadh dhá thaobh 
abhann; is féidir le leibhéal na habhann éirí go sábháilte dá bharr gan 
aon bhaol go sceithfeadh an abhainn ar an talamh taobh léi.

  m.sh. Is é atá i gceist le foraoisiú crainn a chur, idircheapann siad 
báisteach agus moillíonn seo an ráta faoina sroicheann báisteach 
an abhainn i ndiaidh stoirme agus tá seo ina chuidiú le baol tuilte a 
laghdú. [3]

 (e) Agus tagairt á déanamh d’abhainn in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór, 
mínigh na cúiseanna fisiceacha agus daonna le sceitheadh (tuile) ar 
an abhainn ainmnithe agat.

  Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

  Tabhair do d’aire: gan aon mharc ar ainm abhann in Éirinn agus sa 
Bhreatain Mhór.

  Bronn Leibhéal 1 ar a mhéad má tá an freagra bunaithe ar abhainn 
taobh amuigh d’Éirinn agus den Bhreatain Mhór; nó mura bhfuil 
abhainn ainmnithe ann.

  Bronn [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.



69

MARCANNA
AR FÁIL

  Leibhéal 1 ([1]–[2]) 
Luaitear nó cuirtear síos ar chúiseanna sceitheadh abhann, le míniú 
bunúsach:

  m.sh. Bhí tuilte i Sasana mar gheall ar bháisteach throm, tógáil tithe 
agus baint móna.

  Baintear úsáid measartha cruinn as litriú, poncaíocht agus 
na rialacha gramadaí ionas go bhfuil an bhrí réasúnta soiléir. 
Cuireann iarrthóirí roinnt faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus 
le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá 
an téacs measartha inléite. Baintear úsáid chuí as raon teoranta 
saintéarmaíochta.

  Leibhéal 2 ([3]–[5]) 
Cuirtear síos ar chúiseanna tuilte agus tugtar míniú teoranta maidir le 
habhainn in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór:

  m.sh. I Márta 1999 bhí tuile feadh Abhainn Derwent. Bhí roinnt 
cúiseanna fisiceacha taobh thiar de amhail báisteach throm. Lena 
chois sin bhí easpa insíothlaithe ann mar gur thit an bháisteach seo 
ar thalamh a bhí sáithithe nach mór mar gheall ar theagmhais bháistí 
roimhe.

  Bhí tosca daonna taobh thiar de chomh maith. Bhí limistéir den 
tuilemhá á n-uirbiú gur laghdaíodh insíothlú agus gur méadaíodh 
uisce dromchla chun srutha dá bharr.

  Bronn [4] mharc ar a mhéad mura n-úsáidtear ach tosca fisiceacha 
nó daonna.

  Baintear úsáid an-chruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha 
gramadaí ionas go bhfuil an bhrí soiléir. Cuireann iarrthóirí faisnéis 
ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid 
acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs inléite. Tá raon maith de 
shaintéarmaíocht chuí in úsáid.

  Leibhéal 3 ([6]–[7]) 
Tugtar míniú mionsonraithe ar chúiseanna fisiceacha agus daonna 
tuilte d’abhainn in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór.

  m.sh. I Márta 1999 bhí daoine a chónaigh gar d’Abhainn Derwent 
buailte ag drochthuilte. Bhí cúiseanna fisiceacha agus daonna araon 
taobh thiar de na tuilte seo. Bhí báisteach throm sa cheantar; tráth na 
dtuilte thit os cionn 250 mm báistí i Móinteáin North York.  Bhí easpa 
insíothlaithe ann mar gur thit an bháisteach seo ar thalamh a bhí 
sáithithe nach mór mar gheall ar theagmhais bháistí roimhe a d’fhág 
gur shroich an t-uisce ón stoirm an abhainn go gasta agus sceith sí 
dá bharr.

  Bhí tosca daonna taobh thiar de chomh maith. Bhí limistéir den 
tuilemhá á n-uirbiú, amhail eastát tithíochta nua a tógadh ag Malton. 
Laghdaigh seo insíothlú agus mhéadaigh uisce dromchla chun srutha 
rud a d’fhág gur shroich an bháisteach ón stoirm an abhainn go gasta 
agus sceith sí dá bharr.
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  Baintear úsáid as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí 
go cruinn beacht den chuid is mó ionas go bhfuil an bhrí soiléir 
Déanann iarrthóirí faisnéis ábhartha a chur i láthair agus a eagrú go 
héifeachtach i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a 
oireann dá cuspóir. Tá an téacs líofa inléite. Baintear úsáid sciliúil 
bheacht as raon leathan saintéarmaíochta. [7] 25
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Téama B:  Timpeallachtaí Cósta

2 (a) Ainmnigh dhá thírghné cósta a thaispeántar in Fíor 5.

  Gnéithe inghlactha:
• Aill
• Uaimh
• Stua
• Ceann tíre

  Bronn [1] ar gach gné chósta cheart. 
(2 x [1]) [2]

 (b) Comhlánaigh na habairtí seo a leanas le tonnta tógála agus 
scriosacha a chur i gcomparáid lena chéile.

  1 I dtonnta scriosacha tá an chúlchaise níos láidre ná an 
borruisce.

  2 Tá tonnta tógála íseal agus i bhfad óna chéile.
  3 Bíonn minicíocht tonnta scriosacha níos mó ná tonnta tógála.
  4 Tógann tonnta tógála an trá.

  Bronn [1] ar gach freagra ceart 
(4 x [1]) [4]

 (c) Mínigh an dóigh a dtarlaíonn creimeadh ag an chósta mar gheall ar 
ghníomhú hiodrálach. 

  Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

  Bronn [1] ar ráiteas bunúsach:
  m.sh. Ionsaíonn na tonnta na haillte.

  Bronn [2] ar ráiteas agus iarmhairt:
  m.sh. Ionsaíonn na tonnta na haillte. Le himeacht aimsire tarlaíonn 

creimeadh dá bharr de réir mar a bhristear píosaí carraige den aill.

  Bronn [3] ar ráiteas agus iarmhairt le mionsaothrú mar gheall ar aer 
sna scoilteanna:

  m.sh. Nuair a bhriseann tonnta ag bonn aille brúnn siad aer isteach 
sna scoilteanna sa charraig. Méadaíonn seo brú an aeir sna 
scoilteanna agus le himeacht aimsire bristear ar shiúl agus creimtear 
dá bharr píosaí carraige atá mar chuid den aill. [3]

 (d) Luaigh trí fháth a mbeadh cosaint de dhíth ar imeallbhord? 

  Freagraí inghlactha:
• Le tithíocht a chosaint
• Le tionsclaíocht, m.sh. monarchana, a chosaint
• Leis an imeallbhord a chosaint ar ardú ar leibhéal na farraige
• Leis an trá a chaomhnú
• Ionas nach gcreimtear/scuabtar ar shiúl na haillte.

  Bronn [1] ar gach fáth bailí. 
(3 x [1]) [3]



72

MARCANNA
AR FÁIL

 (e) Mínigh an dóigh a bhfoirmítear gob.

  Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

  Leibhéal 1 ([1])
  Déanann iarrthóirí tagairt bhunúsach do ghluaiseacht an ghainimh:
  m.sh. Foirmítear gob nuair a ghluaiseann gaineamh feadh trá.

  Leibhéal 2 ([2]–[3])
  Déanann iarrthóirí tagairt theoranta don phróiseas síobadh feadh 

cladaigh:
  m.sh. Bogann síobadh feadh cladaigh gaineamh feadh na trá, 

carnann an gaineamh nó an scaineagán seo go bhfoirmítear droim in 
uisce éadomhain [2].

  m.sh. An áit a mbuaileann tonnta an cósta ar fiar, bogann síobadh 
feadh cladaigh gaineamh feadh na trá. Carnann an gaineamh nó 
an scaineagán seo le droim a fhoirmiú in uisce éadomhain. Ní mór 
buansoláthar gainimh nó scaineagáin a bheith ann leis an ghob a 
fhoirmiú in uisce éadomhain [3].

  Tabhair do d’aire: Mura ndéantar tagairt ach do dháil foirmithe 
amháin, bronn bun Leibhéal 2. Ní mór go ndéanfaí tagairt do dhá 
dháil le barr Leibhéal 2 a bhaint amach.

  Leibhéal 3 (4]–[5])
  Déanann iarrthóirí tagairt mhionsonraithe do na próisis agus na dálaí 

araon a theastaíonn le haghaidh síobadh feadh cladaigh:
  m.sh. Mar gheall ar ghnáthghaotha buaileann tonnta an t-imeallbhord 

ar fiar go dtarlaíonn an próiseas síobadh feadh cladaigh agus bogtar 
dá réir gaineamh feadh trá. Má tá buansoláthar gainimh nó ábhair 
eile ann amhail cré bholláin mar gheall ar chreimeadh níos faide 
le cósta leanfaidh an próiseas ar aghaidh go dtí go n-athraíonn an 
t-imeallbhord treo, m.sh. bá. Sil-leagtar an gaineamh go bhfoirmítear 
gob a fhásfaidh leis amach sa bhá. [5]

 (f) Agus tagairt á déanamh do chás-staidéar as Éirinn agus an Bhreatain 
Mhór, déan luacháil ar inbhuanaitheacht straitéis bhainistíochta cósta 
a ndearna tú staidéar uirthi.

  Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Cur síos simplí nó luacháil bhunúsach ar straitéis bhainistíochta cósta 

bhailí; is féidir nach mbeidh cás-staidéar ainmnithe sa fhreagairt:
  m.sh. Tógadh gradhana leis an trá ag an Chaisleán Nua a chosaint.

  Baintear úsáid measartha cruinn as litriú, poncaíocht agus 
na rialacha gramadaí ionas go bhfuil an bhrí réasúnta soiléir. 
Cuireann iarrthóirí roinnt faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus 
le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá 
an téacs measartha inléite. Baintear úsáid chuí as raon teoranta 
saintéarmaíochta.
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  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Cuirtear síos ar straitéis bhainistíochta cósta bhailí le roinnt sonraí 

agus luacháil theoranta:
  m.sh. Ag an Chaisleán Nua, Co an Dúin, cuireadh gradhana in áit 

feadh na trá sa dóigh nach mbogfaí gaineamh ó thuaidh feadh an 
chósta. Ach, rinneadh na gradhana seo as adhmad, creimeadh iad 
agus ní cheapann siad gaineamh a thuilleadh agus ní tugann siad 
cosaint don trá a thuilleadh. Baineadh úsáid as gaibiúin leis an láthair 
áinseasa a chosaint agus ceapann siad gaineamh chomh maith ach 
coisceann siad rochtain ar an trá agus cuireann siad isteach ar an 
timpeallacht. Tógadh balla mara agus promanáid níos déanaí agus 
tugann an balla seo cosaint do thithe agus do ghnólachtaí ó na tonnta 
arda sa gheimhreadh feadh aghaidh na farraige ag an Chaisleán 
Nua.

  Baintear úsáid an-chruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha 
gramadaí ionas go bhfuil an bhrí soiléir. Cuireann iarrthóirí faisnéis 
ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid 
acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs inléite. Tá raon maith de 
shaintéarmaíocht chuí in úsáid.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Tugtar cur síos mionsonraithe le luacháil fhónta ar straitéis 

bhainistíochta cósta. Tá gá le breithiúnas nó tátal éigin le barr 
Leibhéal 3 a bhaint amach:

  m.sh. Tá an straitéis bhainistíochta cósta ag an Chaisleán Nua, 
Co an Dúin, dírithe ar an trá a chosaint chomh maith le tithe agus 
gnólachtaí ar aghaidh na farraige.  Cuireadh gradhana in áit sna 
1980idí ionas nach mbogfaí gaineamh ó thuaidh feadh an chósta 
i dtreo Bhá Mhurlaigh. Bhí siad an-chostasach le tógáil ag £1250 
an méadar agus níor mhair siad ach 20 bliain mar sin ní raibh siad 
an-inbhuanaithe.  Is féidir le gradhana laghdú ar an méid gainimh a 
iompraítear níos faide feadh an chósta agus is féidir go gcreimfí an 
trá níos faide ó thuaidh i dtreo Chuan Dhún Droma.

  Baineadh úsáid as gaibiúin leis an láthair áinseasa sa Chaisleán Nua 
a chosaint. Cheap siad gaineamh chomh maith agus thug cosaint don 
láthair áineasa ag béal Abhainn na Simhne; ach, choisc siad rochtain 
ar an trá agus cuireann siad isteach ar an timpeallacht.

  I ndiaidh droch-stoirme in 2002, tógadh balla farraige agus promanáid 
le cosaint a thabhairt do thithe agus do ghnólachtaí feadh aghaidh 
na farraige ag an Chaisleán Nua ó thonnta arda sa gheimhreadh. 
Tá dearadh aischuartha ar an bhalla mara le tonnta a shraonadh 
sa dóigh nach rachaidh tonnta anonn ar an phromanáid, ach níl 
cuma rótharraingteach ar bhalla le haghaidh turasóirí, coisceann sé 
rochtain ar an trá agus chosain sé os cionn £4 mhilliún.  Beidh ceann 
nua le tógáil ina áit sa deireadh, mar sin níl sé ró-inbhuanaithe san 
fhadtéarma [7].

  Mar fhocail scoir, tá an straitéis bhainistíochta cósta seo costasach 
agus tá cuid mhór cothabhála de dhíth air le cosaint a thabhairt don 



74

MARCANNA
AR FÁIL

trá ag an Chaisleán Nua agus le bheith tarraingteach do thurasóirí 
agus le cosaint a thabhairt do ghnólachtaí [8].

  Baintear úsáid as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí 
go cruinn beacht den chuid is mó ionas go bhfuil an bhrí soiléir 
Déanann iarrthóirí faisnéis ábhartha a chur i láthair agus a eagrú go 
héifeachtach i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a 
oireann dá cuspóir. Tá an téacs líofa inléite. Baintear úsáid sciliúil 
bheacht as raon leathan saintéarmaíochta.  [8] 25

74



75

MARCANNA
AR FÁIL

Téama C:  An Aimsir agus An Aeráid Againn atá ag Athrú

3 (a) Comhlánaigh Tábla 1 trí na freagraí cearta a scríobh sna boscaí 
folmha. 

Tábla 1

ÍOMHÁ AN 
GHLÉIS

AINM AN 
GHLÉIS

GNÉ A 
TAIFEADADH

AONAD 
TOMHAIS

TUGTHA MILLEABAIR/MB

TUGTHA    LUAS NA 
GAOITHE TUGTHA

  (3 x [1]) [3]
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 (b) Comhlánaigh Tábla 2 trí shaighead a tharraingt le gach aermhais a 
mheaitseáil lena cur síos ceart.

Tábla 2

 

Aermhais

• Muirí Tropaiceach 
 
 
 

• Ilchríochach 
Tropaiceach  
 
 

• Muirí Polach 
 
 
 

• Ilchríochach 
Polach 

 

Cur síos

• An aermhais is coitianta a 
théann i bhfeidhm ar Éirinn 
agus ar an Bhreatain Mhór. 
Taistealaíonn an aermhais 
thar an Aigéan Atlantach agus 
tugann sí dálaí fuara fliucha 
isteach. 

• An aermhais is annaimhe a 
théann i bhfeidhm ar Éirinn 
agus ar an Bhreatain Mhór. De 
ghnáth is sa tsamhradh amháin 
a tharlaíonn an aermhais a 
thugann isteach dálaí teo 
tirime. 

• Tosaíonn an aermhais seo os 
cionn Thuaisceart na hEorpa. 
Tugann sí isteach dálaí fuara 
tirime. (tugtha) 

• Taistealaíonn an aermhais seo 
ón iardheisceart agus tugann 
sí isteach aimsir the fhliuch sa 
tsamhradh. 

  (3 x [1]) [3]

 (c) (i) Luaigh an cineál satailíte atá fosaithe sa tsuíomh chéanna sa 
spás.

   Cónaitheach nó Geochobhsaí/statach [1]

  (ii)  Mínigh an dóigh a bhfuil satailítí mar chuidiú le réamhaisnéis 
aimsire a chruthú. 

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach:
   m.sh. Tógann sí pictiúr anuas/ón spás den aimsir.

   Bronn [2] ar ráiteas agus iarmhairt:
   m.sh. Tógann sí pictiúir de phatrúin scamaill a chuidíonn linn a 

fháil amach cén cineál aimsire atá romhainn.

   Bronn [3] ar ráiteas, iarmhairt agus mionsaothrú:
   m.sh. Is spásárthach beag í a iompraíonn uirlisí aimsire. Tógann 
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sí pictiúir de phatrúin scamaill agus taifeadann luasanna gaoithe 
a chuidíonn linn a fháil amach cén cineál aimsire atá romhainn. 

    [3]
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 (d) Luaigh dhá thoisc a théann i gcion ar aeráid.

  Glac le freagra cuí ar bith, m.sh.
• domhanleithead
• gnáthghaotha
• fad slí ón fharraige (ilchríochacht)
• airde

  (2 x [1]) [2]

 (e) (i) Luaigh an cineál de chóras aimsire os cionn na hÉireann agus na 
Breataine Móire Dé Céadaoin 16 Nollaig 2009.

   Glac le córas ardbhrú nó frithchioclón [1]

  (ii) Mínigh an fáth a raibh dalaí tirime agus calma in Éirinn agus sa 
Bhreatain Mhór Dé Céadaoin 16 Nollaig 2009.

   Bronn [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.

   Dálaí tirime:
   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach:
   m.sh. Tá sé tirim toisc nach bhfuil aon bháisteach ann.

   Bronn [2] ar ráiteas agus mionsaothrú :
   m.sh. Tá sé tirim toisc nach bhfuil aon scamall ann agus 

ciallaíonn sé sin nach bhfuil aon bháisteach ann.

   Bronn [3] ar ráiteas, iarmhairt agus mionsaothrú:
   m.sh. Níl aon bháisteach ann toisc go bhfuil aer ag dul síos i 

bhfrithchioclón. Agus é ag dul síos éiríonn an t-aer te agus, mar 
sin, ní féidir le comhdhlúthú tarlú. Dá bhrí sin, ní bheidh aon 
scamall ann, mar sin ní bheidh aon bháisteach ann.

   Dálaí calma:
   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach:
   m.sh. Tá sé calma toisc nach bhfuil aon ghaoth ann.

   Bronn [2] ar ráiteas agus mionsaothrú :
   m.sh. Tá sé calma toisc go bhfuil spás mór idir na hiseabair sa 

fhrithchioclón.

   Bronn [3] ar ráiteas, iarmhairt agus mionsaothrú:
   m.sh. Níl aon ghaoth ann toisc go bhfuil spás mór idir iseabair sa 

fhrithchioclón. Tá brúghrádán réidh ann mar sin bogann aer go 
fadálach ó ardbhrú go lagbhrú agus go mbíonn dálaí calma ann 
dá bharr. [6]
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 (f) Agus tagairt á déanamh do chás-staidéar ó taobh amuigh d’Éirinn 
agus den Bhreatain Mhór, cuir síos ar na hiarmhairtí do dhaoine agus 
do réadmhaoin mar gheall ar theagmhas adhaimsire.

  Is féidir leis an chás-staidéar bheith bainteach le teagmhas 
adhaimsire de chineál ar bith acu seo a leanas:
• triomach
• tornádó
• hairicín

  Ná tugtar creidiúint do fhreagraí a phléann le teagmhas tuilte.
  Bronn Leibhéal 1 ar a mhéad mura n-ainmnítear cás-staidéar nó má 

bhaineann an cás-staidéar le hÉirinn nó leis an Bhreatain Mhór.

  Leibhéal 1 ([1]–[2]) 
Cur síos bunúsach a phléann iarmhairtí ar cheachtar acu daoine nó 
réadmhaoin amháin:

  m.sh. Tá gaotha láidre ag hairicín a scriosann tithe [1].

  Baintear úsáid measartha cruinn as litriú, poncaíocht agus 
na rialacha gramadaí ionas go bhfuil an bhrí réasúnta soiléir. 
Cuireann iarrthóirí roinnt faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus 
le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá 
an téacs measartha inléite. Baintear úsáid chuí as raon teoranta 
saintéarmaíochta.

  Leibhéal 2 ([3]–[4]) 
Cur síos teoranta le mionsaothrú éigin a phléann le hiarmhairtí ar 
dhaoine agus ar réadmhaoin araon.

  m.sh. In 2012 chuaigh Hairicín Sandy i gcion ar mhórán tíortha lena 
n-áirítear Iamáice agus SAM. In Iamáice, scriosadh 15,000 teach san 
iomlán agus cuid mhór acu seo i limistéir bhaile seantán.  Cuireadh 
isteach go mór ar an tsaol shóisialta agus fágadh daoine go leor gan 
dídean. I Nua Eabhrac druideadh bóithre, íosbhealaí agus scoileanna 
poiblí mar gheall ar thuilte forleathana agus bhí ar an rialtas mórán 
airgid a chaitheamh leis an damáiste a chóiriú.

  Baintear úsáid an-chruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha 
gramadaí ionas go bhfuil an bhrí soiléir. Cuireann iarrthóirí faisnéis 
ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid 
acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs inléite. Tá raon maith de 
shaintéarmaíocht chuí in úsáid.

  Leibhéal 3 ([5]–[6]) 
Cur síos mionsonraithe a phléann iarmhairtí ar dhaoine agus ar 
réadmhaoin araon:

  m.sh. In 2012 chuaigh Hairicín Sandy i gcion ar ocht dtír lena 
n-áirítear Iamáice agus SAM agus maraíodh 233 duine san iomlán. 
In Iamáice, fágadh 70% de thithe gan leictreachas toisc gur séideadh 
an díon de chuid mhaith tithe mar gheall ar na gaotha dar fórsa 
hairicín. Scriosadh 15,000 teach san iomlán agus cuid mhór acu seo i 
limistéir bhaile seantán. Cuireadh isteach go mór ar an tsaol sóisialta 
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agus fágadh daoine go leor gan dídean.  I Nua Eabhrac mar gheall 
ar bhorradh stoirme bhí tuilte go forleathan ann agus fógraíodh staid 
éigeandála ar fud an stáit dá bharr.  Druideadh, bóithre, íosbhealaí 
agus scoileanna poiblí agus aslonnaíodh mórán daoine chuig ceann 
den 76 ionad aslonnaíochta a cruthaíodh. $74.1 billiún an costas do 
SAM mar gheall air.

  Baintear úsáid as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí 
go cruinn beacht den chuid is mó ionas go bhfuil an bhrí soiléir. 
Déanann iarrthóirí faisnéis ábhartha a chur i láthair agus a eagrú go 
héifeachtach i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a 
oireann dá cuspóir. Tá an téacs líofa inléite. Baintear úsáid sciliúil 
bheacht as raon leathan saintéarmaíochta. [6] 25
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Téama D: An Domhan Míshocair

4 (a) Ainmnigh cisil an Domhain atá lipéadaithe X agus Y. 

   X= croí istigh (ná glactar le croí) [1] 
Y= maintlín [1]

  (2 x [1]) [2]

 (b) Comhlánaigh Tábla 3 trí na ráitis a chur san ord cheart leis an dóigh 
a mbogann na plátaí a thaispeáint.  Tá ceann amháin comhlánaithe 
duit.

Tábla 3

Fuaraíonn an t-ábhar leáite agus téann sé ar ais síos ag 
tarraingt na bplátaí leis.

4

Bogann sruthanna comhiompair sa mhaintlín magma 
suas.

2

Bíonn plátaí ar snámh ar dhromchla an mhaintlín. 1
(tugtha)

Leathann na sruthanna seo amach ag an dromchla faoi 
na plátaí.

3

  
  (3 x [1]) [3]

 (c) (i) Comhlánaigh Tábla 4 trí shampla amháin eile de bhruthcharraig 
agus de charraig dhríodair araon a lua.

Tábla 4

Bruthcharraig Carraig dhríodair
Eibhear (tugtha) Gaineamhchloch (tugtha)

Basalt Aolchloch

   Glac le cineálacha carraige bailí eile.
   (2 × [1]) [2]

  (ii) Mínigh an dóigh a bhfoirmítear carraigeacha dríodair. 

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í. 

   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach:
   m.sh. mar gheall ar chreimeadh carraigeacha cruthaítear 

bloghanna beaga carraige nó dríodair.

   Bronn [2] ar ráiteas le hiarmhairt:
   m.sh. mar gheall ar chreimeadh carraigeacha cruthaítear 

bloghanna beaga a charnann ina gcisil ar ghrinneall na farraige 
thar thréimhse fhada ama go bhfoirmítear carraig.

   Bronn [3] ar ráiteas le hiarmhairt agus mionsaothrú a úsáideann 
téarmaíocht thíreolaíoch chuí:

   m.sh. carnann dríodar a thagann ó charraigeacha creimthe 
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ina gcisil ar ghrinneall na farraige; comhbhrúitear na cisil agus 
fáisctear an t-aer agus an t-uisce amach astu thar thréimhse 
fhada ama le carraig nua a fhoirmiú. Carraig dhríodair a thugtar 
ar an charraig nua seo. [3]

 (d) (i)  Agus Fíor 10 in úsáid, tabhair breac-chuntas ar iarmhairt 
ghearrthéarmach amháin a d’fhéadfadh a bheith ag an damáiste 
seo ar gheilleagar an cheantair.

   Bronn [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.

   Tabhair do d’aire : is gá go mbainfeadh freagra le hiarmhairt 
ghearrthéarmach ar an gheilleagar. 

   Glac le freagraí bailí eile.

   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach:
   m.sh. cuirtear isteach ar sheachadadh earraí.

   Bronn [2] ar ráiteas le hiarmhairt:
   m.sh. cuirfear isteach go mór ar sheachadadh earraí agus 

caillfidh siopaí áitiúla gnó dá bharr. [2]

  (ii)  Cuir síos ar straitéis fhadtéarmach amháin a d’fheabhsódh cúrsaí 
sábháilteachta i limistéar ina dtarlaíonn creathanna talún go 
minic.

   Glac le roghanna bailí eile ach an fócas a bheith ar straitéis 
‘fhadtéarmach’.

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í. 

   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach:
   m.sh. Sampla de straitéis fhadtéarmach a d’fheabhsódh cúrsaí 

sábháilteachta ná foirgnimh níos láidre a thógáil.

   Bronn [2] ar ráiteas le hiarmhairt:
   m.sh. Sampla de straitéis fhadtéarmach a d’fheabhsódh cúrsaí 

sábháilteachta i limistéar ina dtarlaíonn creathanna talún go minic 
ná foirgnimh níos láidre a thógáil sa dóigh nach dtitfidh siad go 
furasta.

   Bronn [3] ar ráiteas le hiarmhairt agus mionsaothrú:
   m.sh. Foirgnimh a chruthú a sheasfadh crith talún mar gheall 

ar struchtúr dea-dheartha. Is fearr a bheidh na foirgnimh seo in 
ann creathadh a sheasamh agus beidh cúrsaí sábháilteachta 
níos fearr dá bharr mar go mairfidh an foirgneamh slán agus go 
laghdófar dá réir ar an líon daoine a mharófar. [3]
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 (e) (i) Comhlánaigh Tábla 5 ag baint úsáid as tic () le gach saintréith 
a mheaitseáil leis an chineál cheart bolcáin. 

Tábla 5

Saintréith Sciathbholcán Bolcán 
Cumaisc

Tá fánaí crochta agus bonn caol ag 
an bholcán.



Tarlaíonn brúchtaí go minic agus 
bíonn siad neamhfhoréigneach.



Tá an bhinn íseal agus cruinn. 

Tarlaíonn ag teorainneacha plátaí 
scriosacha.



   

   (4 x [1]) [4]

 (ii) Pléigh an iarmhairt dhomhanda a d’fhéadfadh a bheith ann 
ar dhaoine agus ar an timpeallacht mar gheall ar bhrúchtadh 
sárbholcáin.

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

   Leibhéal 1 ([1]–[2])  
Cur síos bunúsach ar iarmhairt fhéideartha mar gheall ar 
bhrúchtadh sárbholcáin:

   m.sh. Cuirtear amach cuid mhór luaithrigh [1].

   Leibhéal 2 ([3]–[4])  
Plé gairid le mionsaothrú éigin ar iarmhairt dhomhanda 
fhéideartha ar dhaoine agus ar an timpeallacht araon:

   m.sh. Chuirfeadh brúchtadh sárbholcáin cuid mhór luaithrigh 
isteach san atmaisféar. Thaistealódh an scamall luaithrigh 
timpeall an domhain agus bheadh sé sa bhealach ar sholas na 
gréine. Tharlódh athrú aeráide agus gorta dá bharr.

   Leibhéal 3 ([5]–[6])  
Plé mionsonraithe ar iarmhairtí domhanda féideartha ar dhaoine 
agus ar an timpeallacht araon:

   m.sh. Nuair a bhrúchtann sárbholcán cuirfear amach 1000km3  
luaithrigh ar a laghad isteach san atmaisféar. Déanfar oíche den 
lá mar go mblocálann an luaithreach amach radaíocht na gréine. 
Dá mbruchtfadh sárbholcán Yellowstone meastar go bhfaigheadh 
87,000 duine bás ar a laghad mar go mbeadh brat luaithrigh 
15cm ar fhoirgnimh taobh istigh de gha 1000km de Yellowstone. 
Seans go dtógfadh sé cúig lá sula mbainfeadh an scamall 
luaithrigh an RA amach. Rachaidh an luaithreach timpeall an 
domhain ar fad sa deireadh thiar agus beidh athrú aeráide ann 
dá bharr agus beidh tionchar aige ar tháirgiúlacht talmhaíochta, 
ar shláinte an duine agus ar an fhiadhúlra. [6]

  Iomlán

25
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Téama A:  Daonra agus Imirce

1 (a) (i) Luaigh brí an téarma struchtúr daonra.

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

   Bronn [1] ar ráiteas bailí nach ndéanann tagairt ach do ghné 
amháin:

   m.sh. An dóigh a ndéantar daonra suas.
   m.sh. Aoiseanna na ndaoine.

   Bronn [2] ar ráiteas bailí a dhéanann tagairt don dá ghné a 
bhaineann le struchtúr: inscne agus aois:

   m.sh. An dóigh a bhfuil an daonra déanta suas de dhaoine óga 
agus de sheandaoine, fir agus mná. [2]

  (ii) Cuir líne faoin daonra ina mhilliúin san aoisghrúpa 0–4 sa Nigéir 
in 2015.

15 milliún 24 milliún 29 milliún [1]

 (b) (i) Cuir síos ar na hathruithe ar struchtúr dhaonra an RA de réir 
aoisghrúpaí mar a thaispeántar i dTábla 1.

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

   Bronn [1] ar chur síos bunúsach nach ndéantar ann ach tagairt 
d’aoisghrúpa amháin:

   m.sh. Ba é an líon daoine os cionn 65 ba mhó a mhéadaigh.

   Bronn [2] ar chur síos teoranta a dhéanann tagairt do dhá 
aoisghrúpa nó ar fhreagairt a chuireann síos ar aoisghrúpa 
amháin agus figiúirí ó Thábla 1 in úsáid:

   m.sh. Ba é an líon daoine os cionn 65 ba mhó a mhéadaigh agus 
táthar ag súil leis go mbeidh an líon sin ar 16.4 milliún faoi 2050.

   Bronn [3] ar chur síos mionsonraithe ina ndéantar tagairt do dhá 
aoisghrúpa ar a laghad agus a thaispeánann an treocht trí dhá 
fhigiúr ar a laghad ó Thábla 1 a lua:

   m.sh. Bhí líon ard de dhaoine faoi bhun 19 mbliana i ndaonra an 
RA in 1991 (14.8 milliún) agus táthar ag súil leis go dtitfidh sin go 
dtí 12.5 milliún faoi 2050.

   Os a choinne sin táthar ag súil leis go méadóidh an daonra atá 
os cionn 65 bliain ó 9.1 milliún in 1991 go dtí 16.4 milliún faoi 
2050.  [3]
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  (ii) Mínigh iarmhairt fhéideartha amháin ar thír mar gheall ar 
dhaonra cleithiúnach mór aosaithe.

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

   Glac le hiarmhairt bhailí ar bith a bheadh ar thír mar gheall ar 
dhaonra cleithiúnach mór aosaithe m.sh. an costas a bhaineann 
le cúram cónaithe, cúram leighis, pinsin, cánacha méadaithe, 
easpa oibrithe a tharlaíonn meath eacnamaíoch agus ísliú ar 
chaighdeán na beatha mar thoradh uirthi.

   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach:
   m.sh. Beidh cuid mhór ionaid chónaithe de dhíth i dtír ina bhfuil 

daonra aosaithe mór.
   m.sh. Beidh méadú ar chostais leighis mar gheall ar dhaonra 

aosaithe mór.

   Bronn [2] ar ráiteas agus iarmhairt:
   m.sh. I dtír ina bhfuil daonra aosaithe mór bheadh cuid mhór 

ionaid chónaithe agus cúram leighis de dhíth agus atá costasach 
lena gcur ar fáil.

   m.sh. De réir mar a mhéadaíonn an sciar de sheandaoine is 
féidir nach mbeidh go leor daoine in aois oibre le tacú leis na 
cleithiúnaithe.

   Bronn [3] ar ráiteas, iarmhairt agus mionsaothrú:
   m.sh. I dtír ina bhfuil daonra aosaithe mór bheadh cuid mhór 

ionaid chúraim agus sainchúram leighis de dhíth atá costasach 
lena gcur ar fáil agus beidh ar an rialtas cánacha a ardú le híoc 
astu.

   m.sh. De réir mar a mhéadaíonn an sciar de sheandaoine is 
féidir nach mbeidh go leor daoine atá gníomhach ó thaobh an 
gheilleagair de agus ag íoc cánacha le tacú leo. [3]

 (c) Mínigh an fáth ar thosaigh rátaí básmhaireachta ag titim ag tús 
Chéim 2. 

  Ní mór d’iarrthóirí tagairt a dhéanamh do dhá fháth ina bhfreagra.

  Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

  Táthar ag súil leis go bpléifidh iarrthóirí dul chun cinn leighis, 
sláintíocht níos fearr agus/nó soláthair bhia níos iontaofa.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Ráiteas bunúsach a bhaineann le fáth amháin nó le dhá fháth ar 

athródh ráta básmhaireachta:
  m.sh. Bhí níos mó otharlann ann [1].
  m.sh. Bhí níos mó otharlann agus níos mó dochtúirí ann le daoine a 

bhí tinn a chóireáil [2].
 
  Baintear úsáid measartha cruinn as litriú, poncaíocht agus 
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na rialacha gramadaí ionas go bhfuil an bhrí réasúnta soiléir. 
Cuireann iarrthóirí roinnt faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus 
le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá 
an téacs measartha inléite. Baintear úsáid chuí as raon teoranta 
saintéarmaíochta.

  Leibhéal 2 ([3]–[4]) 
  Freagra atá bunaithe ar fháth bhailí amháin le míniú iomlán, nó a 

mhíníonn go páirteach dhá thoisc a d’ísleodh an ráta básmhaireachta:
  m.sh. Bhí níos mó otharlann ann agus dá réir tugadh an cúram ceart 

do dhaoine a bhí tinn, chomh maith leis sin bhí daoine á gcur ar an 
eolas faoi uisce óil glan a úsáid.

  Baintear úsáid an-chruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha 
gramadaí ionas go bhfuil an bhrí soiléir. Cuireann iarrthóirí faisnéis 
ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid 
acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs inléite. Tá raon maith de 
shaintéarmaíocht chuí in úsáid.

  Leibhéal 3 ([5]–[6]) 
  Míniú mionsonraithe bunaithe ar dhá thoisc a íslíonn rátaí 

básmhaireachta:
  m.sh. Thángthas aníos le vacsaínithe agus tugadh isteach cláir le 

leanaí a ionaclú ar ghalair amhail bolgach. Thug na hionacluithe 
cosaint do na leanaí ar ghalair agus iad ag fás aníos gur íslíodh an 
ráta básmhaireachta. Chomh maith leis sin bhí daoine á gcur ar an 
eolas faoin ghá le huisce óil glan agus sláintíocht cheart a úsáid a 
bhí á cur isteach i gcuid mhór cathracha, rud a laghdaigh ar an líon 
daoine a fuair bás de bharr galar macasamhail calar, agus íslíodh dá 
réir arís an ráta básmhaireachta.

  Baintear úsáid as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí 
go cruinn beacht den chuid is mó ionas go bhfuil an bhrí soiléir. 
Déanann iarrthóirí faisnéis ábhartha a chur i láthair agus a eagrú go 
héifeachtach i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a 
oireann dá cuspóir. Tá an téacs líofa inléite. Baintear úsáid sciliúil 
bheacht as raon leathan saintéarmaíochta.  [6]

 (d) Luaigh brí an téarma imirceach eacnamaíoch. 

  Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

  Bronn [1] ar pháirt-shainmhíniú ar an téarma imirceach eacnamaíoch:
  m.sh. duine a bhogann lena chaighdeán beatha a fheabhsú.

  Bronn [2] ar shainmhíniú iomlán ar an téarma imirceach 
eacnamaíoch:

  m.sh. duine a fhágann a thír mar gheall ar dhrochdhálaí 
eacnamaíocha agus a aistríonn go tír eile lena chaighdeán beatha a 
fheabhsú trí phost a bhfuil pá níos fearr ag dul leis a fháil. [2]
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 (e) Agus tagairt á déanamh do do chás-staidéar, pléigh na dúshláin 
roimh na teifigh agus roimh an tír cheann scríbe araon.

  Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

  Leibhéal 1 ([1]–[2]) 
  Is féidir gur freagra éagothrom atá ann, nach bpléann ach leis na 

dúshláin atá roimh an teifeach nó roimh an tír cheann scríbe. Nó, is 
féidir gur freagra fánach é ina ndéantar ráitis a bhainfeadh le háit ar 
bith go díreach:

  m.sh. Is féidir nach bhfuil an tír cheann scríbe ábalta go leor tithe a 
sholáthar do theifigh.

  m.sh. Tá go leor dúshlán roimh theifigh nuair a théann siad isteach i 
dtír éagsúil amhail bacainní teanga, rochtain ar thithíocht, obair a fháil 
agus bacainní cultúrtha.

  Leibhéal 2 ([3]–[5]) 
  Freagra a phléann na dúshláin atá roimh theifigh agus roimh an tír 

cheann scríbe araon, ach ina bhfuil sonraí cas-staidéir sonracha in 
easnamh nó atá éagothrom.

  Teifigh
  Tá roinnt dúshlán roimh iarrthóirí tearmainn ón tSiria nuair a théann 

siad isteach sa Ghréig mar shampla bacainní teanga, rochtain ar 
thithíocht, obair a fháil agus bacainní cultúrtha. Ar theacht isteach 
dóibh cónaíonn cuid mhór Siriach i gcampaí teifigh nó i bpobail 
aíochta i dtíortha comharsanachta, ach gan phoist nó oideachas. Ní 
bhíonn aon chlárú le mórchuid na dteifeach, mar sin tá an baol ann 
go tiocfaidh smuigléirí nó lucht gáinneála ar dhaoine i dtír orthu. Tá 
saincheisteanna cosanta ann do leanaí go háirithe; taistealaíonn cuid 
acu leo féin nó i ngrúpaí agus is féidir go mbuailfear bob orthu nó go 
ndéanfar iad a ionramháil le linn a dturais.

  Tír cheann scríbe
  Go dtí seo tá os cionn 17,000 Siriach i ndiaidh theacht isteach sa 

Ghréig ó 2011. Tá an Ghréig mar thairseach chomh maith d’iarrthóirí 
tearmainn eile ón Afraic agus ón Áise.  Mar gheall ar an líon ard 
d’iarrthóirí tearmainn ag teacht isteach sa Ghréig gach lá tá an-bhrú 
á chur ar sheirbhísí agus ar gheilleagar na Gréige agus an cúlú 
eacnamaíochta ina 7ú bliain sa tír. Mar gheall air seo tháinig teannais 
chun cinn sa Ghréig agus is minic a dhéantar ionsaithe ar iarrthóirí 
tearmainn dá bharr.

  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Seo freagairt chothromaithe a phléann go mion na dúshláin roimh 

theifigh agus roimh an tír cheann scríbe araon.

  Dídeanaithe
  Tá bunús na dteaghlach teifigh Siriach ag déanamh gach iarracht 

teitheadh trasna na Meánmhara chuig an Ghréig, ag éalú ó chogadh 
brúidiúil atá anois (2016) ar siúl le breis agus ceithre bliana. Tá siad 
ag súil le todhchaí níos fearr a bheith acu san Eoraip. Ar theacht 
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isteach dóibh cónaíonn a lán Siriach i gcampaí dídeanaithe nó 
i bpobail aíochta i dtíortha comharsanachta, ach gan phoist nó 
oideachas.  Ar an bhealach, tá go leor contúirtí ann. Ní bhíonn 
aon chlárú le mórchuid na ndídeanaithe, mar sin tá an baol ann go 
tiocfaidh smuigléirí nó lucht gáinneála ar dhaoine i dtír orthu.  Tá 
saincheisteanna cosanta ann do leanaí go háirithe, taistealaíonn 
cuid acu leo féin nó i ngrúpaí agus is féidir go mbuailfear bob orthu 
nó go ndéanfar iad a ionramháil le linn a dturais.  Nuair a thagann 
siad go dtí an Ghréig, is minic a bhíonn dídeanaithe díhiodráitithe, 
tuirseach, ocrach, tinn agus iad ag fulaingt mar gheall ar bhéim 
ghréine. Tá roinnt tíortha san Eoraip ag druidim a dteorainneacha. 
Agus an Ghréig sa tseachtú bliain den chúlú eacnamaíochta, tá 
seineafóibe (gráin ar nó claontacht in éadan daoine ó thíortha eile) 
go mór chun tosaigh, agus ionsaithe á ndéanamh ar inimircigh. Deir 
roinnt dídeanaithe go mbíonn eagla orthu go minic agus iad ag siúl 
na sráideanna go fiú.

  Tír cheann scríbe
  Gach lá, tagann thart ar 600 dídeanaí isteach ar oileáin na Gréige 

i ndingithe rubair nó i mbáid adhmaid, a mbunús ón tSiria, ón 
Afganastáin agus ón Iaráic. Tagann an leathchuid acu seo i dtír in 
Lesvos. D’ardaigh an líon dídeanaithe a thagann i dtír in Lesvos ó 
737 in Eanáir go dtí os cionn 7,200 i mBealtaine 2015.   Go dtí seo 
(Bealtaine 2016), tháinig os cionn 17,000 Siriach trasna idir 2011 
agus 2015, de réir staitisticí ó phóilíní na Gréige.  Tá sé anois mar 
thairseach d’iarrthóirí tearmainn eile ón Afraic agus ón Áise. Tá seo 
ag cur brú ar chumas, seirbhísí agus acmhainní an oileáin.

  Mar gheall ar an líon ard d’iarrthóirí tearmainn ag teacht isteach sa 
Ghréig gach lá, tá an-bhrú á chur ar sheirbhísí agus ar gheilleagar na 
Gréige agus an cúlú eacnamaíochta ina 7ú bliain sa tír. Mar gheall 
air seo tá teannais ag teacht chun cinn sa Ghréig agus is minic a 
dhéantar ionsaithe ar iarrthóirí tearmainn dá bharr. [8] 25
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Téama B:  Limistéir Uirbeacha atá ag Athrú

2 (a) Comhlánaigh Tábla 2 trí shaigheada a tharraingt le taispeáint cé na 
saintréithe atá mar chuid den ionchathair agus iad siúd atá mar chuid 
den imeall thuathuirbeach. 

Tábla 2

Ionchathair Saintréith Imeall 
Tuathuirbeach

(tugtha) Tithíocht sraithe
Gairdíní móra cúil
Sráideanna caola

Monarchana
nua-aimseartha

  (3 × [1]) [3]

 (b) (i) Is féidir teacht ar Lárcheantar Gnó (CBD) Durham i gcearnóg 
eangaí TE 2742. Tabhair breac-chuntas ar fhianaise ón léarscáil 
a thacaíonn leis an ráiteas seo.

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í. 

   Bronn [1] ar ráiteas bailí a bhaineann leis an léarscáil:
   m.sh. téann bóithre timpeall an limistéir/ tarraingíonn siad ar an 

limistéar
   m.sh. stáisiún iarnróid
   m.sh. ardeaglais
   m.sh. dlús úsáid talaimh
   m.sh. Lárionad Eolais (ar oscailt an bhliain ar fad)
   m.sh. ollscoil
   m.sh. busáras.

   Bronn [2] ar fhianaise atá mionsaothraithe:
   m.sh. Chuirfeadh an t-ard-dlús úsáid talaimh sa limistéar seo in 

iúl gur Lárcheantar Gnó é.

   Bronn [3] ar chur síos mionsonraithe ar fhianaise ón léarscáil:
   m.sh. Tá iompar fócasaithe ar an limistéar seo, tagann bóithre le 

chéile sa limistéar seo, tá stáisiún iarnróid agus busáras ann a 
chuirfeadh in iúl gur Lárcheantar Gnó é seo. [3]

  (ii)  Luaigh an fad slí dronlíne ón chríochfort páirceáil agus taisteal ag 
TE 307446 chuig an bhusáras ag TE 269426.

   Freagra:  4.3 km.

   Bronn [1] ar fhreagraí sa raon 4.1 go 4.19 km nó 4.41 go 4.5 km.

   Bronn [2] ar fhreagraí sa raon 4.2 go 4.4 km. [2]
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  (iii) Comhlánaigh Tábla 3 trí na lonnaíochtaí seo a leanas a shocrú 
in ord méide ag tosú leis an cheann is mó.

   Bronn [1] ar gach lonnaíocht a rangaítear mar is ceart.

Rang-Ord Lonnaíocht
1 Durham (tugtha)
2 Sacriston
3 Sherburn
4 Edmondsley

   (3 × [1]) [3]

 (c) (i) Luaigh brí an téarma athghiniúint uirbeach.

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í. 

   Bronn [1] ar pháirt-shainmhíniú:
   m.sh. nuair a fheabhsaítear codanna den chathair.

   Bronn [2] ar shainmhíniú iomlán:
   m.sh. nuair a fheabhsaítear limistéar trochailte cathrach mar 

gheall ar infheistíocht. [2]

  (ii)  Do limistéar lár na cathrach TNFG, mínigh an dóigh ar tháinig 
feabhas ar dheiseanna fostaíochta mar gheall ar scéim pleanála 
uirbeach. 

  
   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í. 
  
   Mura bhfuil cathair TNFG ainmnithe ann, bronn [1] ar a mhéad 

[1]. 

   Glac le freagraí bailí eile do scéimeanna pleanála uirbeach.

   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach a shainaithníonn an scéim agus 
gur cruthaíodh deiseanna fostaíochta:

   m.sh. Cruthaíodh poist nua i gCeathrú an Titanic i mBéal Feirste.

   Bronn [2] ar ráiteas a bhfuil sonraí teoranta ann maidir le 
fostaíocht:

   m.sh. Táthar ag súil leis go gcruthófar 25 000 post ar a laghad i 
gCeathrú an Titanic i mBéal Feirste thar thréimhse 15 bliana. Ag 
an tús poist a bhain le cúrsaí tógála ba mhó a bhí i gceist agus 
anois is poist in oifigí a mbunús.

 
   Bronn [3] ar ráiteas bailí, mionsonraithe, le sonraí fónta maidir le 

fostaíocht:
   m.sh. Táthar ag súil leis go gcruthófar 25 000 post ar a laghad i 

gCeathrú an Titanic i mBéal Feirste thar thréimhse 15 bliana.  Ag 

Tábla 3
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an tús poist a bhain le cúrsaí tógála ba mhó a bhí i gceist.

   Anois tá poist á gcruthú sna Seirbhísí TF agus Airgeadais le 
comhlachtaí ar nós Citibank á lonnú sa limistéar. Cruthaíodh 
poist eile san oideachas mar shampla nuair a d’oscail Coláiste 
Uirbeach Bhéal Feirste a shuíomh nua i gCeathrú an Titanic 
agus sa turasóireacht le hóstáin amhail Premier Inn agus Sár 
Thionscadal an Titanic. [3]

 (d)  Luaigh dúshlán amháin is féidir a bheith ann i gcathair mar gheall ar 
  mheascán cultúrtha.

  Dúshlán bailí ar bith:
  m.sh. bacainní teanga.
  m.sh. teannais reiligiúin/eitneacha. [1]

 (e) (i) Luaigh brí an téarma baile seantán. 

   Bronn [1] ar pháirt-shainmhíniú:
   m.sh. limistéar droch-thithíochta i gcathair.

   Bronn [2] ar shainmhíniú iomlán:
   m.sh. Seo an cineál limistéar tithíochta a gheofá de ghnáth 

i gcathracha TBFG, ina bhfuil tithíocht ísealchaighdeáin 
neamhphleanáilte agus ina mbíonn seirbhísí bunúsacha in 
easnamh go minic. [2]

  (ii) Cuir síos ar agus mínigh suíomh ceantair bhaile seantán i 
gcathair TBFG ainmnithe a ndearna tú staidéar uirthi.

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

   Mura bhfuil cathair TBFG ainmnithe ann bronn Leibhéal 1 ar a 
mhéad.

   Leibhéal 1 ([1]–[2]) 
   Freagra bunúsach a chuireann síos ar shuíomh bailte seantán i 

dtéarmaí ginearálta; nó freagairt nach bhfuil cathair ainmnithe inti:
   m.sh. Tá bailte seantán tógtha i limistéir sheascainn agus gar do 

línte iarnróid.

   Baintear úsáid measartha cruinn as litriú, poncaíocht agus 
na rialacha gramadaí ionas go bhfuil an bhrí réasúnta soiléir. 
Cuireann iarrthóirí roinnt faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus 
le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá 
an téacs measartha inléite. Baintear úsáid chuí as raon teoranta 
saintéarmaíochta.

   Leibhéal 2 ([3]–[4])
   Freagra a chuireann síos ar shuíomh na mbailte seantán i 

gcathair TBFG ainmnithe le míniú teoranta:
   m.sh. Tá mórán bailte seantán in Rio de Janeiro sa Bhrasaíl, ar 
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a dtugtar favelas. Is minic na favelas tógtha ar thalamh crochta 
nach bhfuil oiriúnach do rud ar bith eile. Tá bunús na favelas gar 
don chuan le bheith in aice leis an LCG le haghaidh post.

   Tugtar míniú maith ar shuíomh amháin [3].

   Baintear úsáid an-chruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha 
gramadaí ionas go bhfuil an bhrí soiléir. Cuireann iarrthóirí 
faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta 
in úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs inléite. Tá raon 
maith de shaintéarmaíocht chuí in úsáid.

   Leibhéal 3 ([5]–[6])
   Freagra a chuireann síos agus a mhíníonn go mionsonrach 

suíomh limistéir bhaile seantán i gcathair TBFG ainmnithe:
   m.sh. In Rio de Janeiro sa Bhrasaíl tá bunús na mbailte seantán, 

ar a dtugtar favelas, lonnaithe sna sean-bhruachbhailte istigh den 
chathair, siar ó Bhá Guanabara.  Ciallaíonn seo go bhfuil siad ar 
an taobh chéanna den bhá leis an LCG agus príomhlimistéir na 
só-árasán, agus seo na háiteanna is dócha ina mbeadh obair ar 
fáil. Tá na favelas tógtha ar thalamh crochta ar a dtugtar morros, 
mar go meastar an talamh a bheith róchrochta le haghaidh 
tithíocht dhleathach. Níl aon suim ag forbróirí sa talamh imeallach 
seo, toisc go bhféadann sciorrthaí talún i ndiaidh stoirmeacha an 
tithíocht a scuabadh ar shiúl.

   Baintear úsáid as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí 
go cruinn beacht den chuid is mó ionas go bhfuil an bhrí soiléir. 
Déanann iarrthóirí faisnéis ábhartha a chur i láthair agus a eagrú 
go héifeachtach i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid 
acu a oireann dá cuspóir.  Tá an téacs líofa inléite. Baintear úsáid 
sciliúil bheacht as raon leathan saintéarmaíochta. [6] 25

94
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Téama C:  Codarsnachtaí i bhForbairt an Domhain

3 (a)  (i)  Luaigh táscaire sóisialta forbartha amháin atá liostaithe i  
dTábla 4. 

   Ceachtar acu:
• meánbhlianta scolaíochta; nó
• ionchas saoil tráth breithe (blianta).

   Bronn [0] mura bhfuil an táscaire sóisialta ar an tábla. [1]

  (ii)  Agus fianaise ó Thábla 4 in úsáid, mínigh an fáth a 
mbreathnaítear ar Mhailí mar TBFG.

   Bronn [1] ar ráiteas bunúsach a dhéanann tagairt do tháscaire 
ábhartha féideartha ar bith ó Thábla 4:

   m.sh. Is TBFG Mailí mar go bhfuil ionchas saoil íseal.

   Bronn [2] ar ráiteas a dhéanann tagairt do tháscaire i dTábla 4 le 
míniú éigin ar a ábharthacht maidir le forbairt a thomhas:

   m.sh. Is TBFG Mailí mar níl na daoine fadsaolach i Mailí i 
gcomparáid leis an Iorua.

   Bronn [3] ar fhreagra a chuireann Mailí i gcomparáid leis an RA 
nó leis an Iorua lena n-áirítear sonraí ó Thábla 4 mar léiriú ar an 
fhreagra:

   m.sh. I Mailí tá ionchas saoil de 58 bliain ag daoine i gcomparáid 
le 81.6 bliain san Iorua.  Cuireann seo in iúl gur TBFG Mailí.

   Glac le freagraí bailí eile bunaithe ar OIN per capita ($SAM) nó 
Meánbhlianta Scolaíochta. [3]

  (iii) Luaigh ina iomláine ainm an táscaire fhorbartha a thugann ina 
chéile iad na táscairí ar fad a thaispeántar i dTábla 4.

   Bronn [1] ar fhreagra atá ceart go páirteach.
   m.sh. ní úsáideann ach an giorrúchán IFD (HDI) nó tugann 

páirtfhreagra amhail Forbairt Dhaonna.

    Bronn [2] ar fhreagra ceart:
    m.sh. an tInnéacs um Fhorbairt Dhaonna.  [2]
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 (b) Agus Fíor 3 in úsáid mar chuidiú agat, cuir líne faoin fhocal/faoi na 
focail chearta i ngach abairt thíos.

• Is é atá i gceist le honnmhairí earraí agus seirbhísí a fhágann 
tír/a thagann isteach i dtír. (TUGTHA)

• Tuilleann Veiniséala níos mó airgid óna honnmhairí alúmanaim / 
ola.

• Tá luach onnmhairí Veiniséala níos mó/níos lú ná a hallmhairí.
• Tá Veiniséala suite ar chósta thuaidh /ar chósta thiar Mheiriceá 

Theas.
  (3 × [1])  [3]

 (c) Cuir síos ar dhá Sprioc um Fhorbairt Inbhuanaithe agus mínigh an 
dóigh a ndéanann gach sprioc iarracht leis an bhearna forbartha idir 
TNFGanna agus TBFGanna a laghdú.

  Tá 17 sprioc san iomlán ann.  Is féidir le hiarrthóirí a bhfreagra a 
bhunú ar dhá sprioc ar bith.

  Leibhéal 1 ([1]) 
  Freagra bunúsach nach n-aithníonn ach sprioc dhomhanda:
  m.sh. Is í Sprioc 3 Sláinte Mhaith agus Folláine.

  Leibhéal 2 ([2]–[3]) 
  Ráiteas le mionsaothrú; ach, is féidir nach dtugann an freagra ina 

iomláine faoin dóigh ar féidir leis an sprioc dhomhanda roghnaithe 
an bhearna forbartha dhomhanda idir TNFGanna agus TBFGanna a 
laghdú:

  m.sh. Is í Sprioc 3 Sláinte Mhaith agus Folláine a dhíríonn ar 
dheireadh a chur le heipidéim SEIF agus maláire. Mar gheall 
ar thaighde agus ar fhorbairt agus ar rochtain níos fearr ar 
chógais, beidh feabhas ann maidir le hionchas saoil agus rátaí 
básmhaireachta leanaí i mórán TBFGanna.

  Leibhéal 3 ([4]) 
  Ráiteas mionsonraithe, iarmhairt agus mionsaothrú a mhíníonn 

go soiléir an dóigh a ndéanfaidh an sprioc dhomhanda roghnaithe 
iarracht leis an bhearna forbartha idir TNFGanna agus TBFGanna a 
laghdú.

  m.sh. Is í Sprioc 3 Sláinte Mhaith agus Folláine. Faoi 2030, is í aidhm 
na sprice seo deireadh a chur le heipidéim SEIF, maláire agus galair 
thrópaiceacha eile atá ligthe i ndearmad. Mar gheall ar thaighde agus 
ar fhorbairt agus ar rochtain níos fearr ar chógais, beidh feabhas ar 
chúram sláinte i mórán TBFGanna go háirithe i dtíortha san Afraic 
fho-Shahárach. Mar gheall air seo, beidh feabhas ar ionchas saoil 
agus laghdú ar rátaí básmhaireachta leanaí a laghdóidh an bhearna 
idir TNFGanna agus TBFGanna.

  (2 x [4]) [8]
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 (d) Pléigh an dóigh ar féidir le domhandú bheith ina chuidiú agus ina 
chosc araon maidir le cúrsaí forbartha.

  D’fhéadfadh iarrthóirí ábhar a gcás-staidéir a úsáid mar chuidiú 
leis an dóigh a léiriú a raibh domhandú ina chuidiú nó ina chosc 
ag tír BRICS.  Mar sin, is gá go mbeadh an freagra bunaithe ar an 
Bhrasaíl, an Rúis, an India, an tSín nó an Afraic Theas.

  Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

  Mura ndéantar tagairt do cheann amháin de thíortha BRICS ansin 
bronn Leibhéal 1 ar a mhéad ar fhreagra ginearálta faoi dhomhandú.

  Is féidir le freagra éagothrom a phléann an dóigh a bhfuil an 
domhandú ina chuidiú nó ina chosc maidir le forbairt bun Leibhéal 2 a 
bhaint amach.

  Bronn [1] mura bhfuil sa fhreagra ach sainmhíniú.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Freagra bunúsach a phléann domhandú go ginearálta. Is féidir nach 

mbeidh freagra ag an leibhéal seo bunaithe ar thír BRICS:
  m.sh. Is é atá i gceist le domhandú an dóigh a bhfuil áiteanna á 

nascadh níos mó agus níos mó trí thrádáil agus smaointe [1].
  m.sh. Tá tionchar ag an domhandú ar mhórán tíortha, mar shampla 

spreagadh infheisteoirí eachtracha. Chuidigh seo le daoine a 
chónaíonn in TBFGanna éirí níos saibhre agus is féidir leo níos mó 
rudaí a cheannach [2].

  Baintear úsáid measartha cruinn as litriú, poncaíocht agus 
na rialacha gramadaí ionas go bhfuil an bhrí réasúnta soiléir. 
Cuireann iarrthóirí roinnt faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus 
le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. Tá 
an téacs measartha inléite. Baintear úsáid chuí as raon teoranta 
saintéarmaíochta.

  Leibhéal 2 ([3]–[5])
  Freagra fónta a phléann an dóigh ar féidir le domhandú bheith ina 

chuidiú nó ina chosc maidir le forbairt agus a dhéanann tagairt 
theoranta do thír BRICS:

  m.sh. Is é atá i gceist le domhandú an dóigh a bhfuil áiteanna á 
nascadh níos mó agus níos mó trí thrádáil, tráchtáil agus smaointe. 
Tá an India i ndiaidh oscailt suas d’infheisteoirí eachtracha a 
chuidíonn lena gheilleagar fás agus a ardaíonn an caighdeán 
maireachtála. Ach, tá an bhearna forbartha méadaithe go háirithe idir 
na háitritheoirí saibhre cathrach i gcathracha amhail Bangalore agus 
iad siúd a chónaíonn faoin tuath.

  Baintear úsáid an-chruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha 
gramadaí ionas go bhfuil an bhrí soiléir. Cuireann iarrthóirí faisnéis 
ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid 
acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs inléite. Tá raon maith de 
shaintéarmaíocht chuí in úsáid.
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  Leibhéal 3 ([6]–[8])
  Freagra bailí a léiríonn tuiscint shoiléir ar dhomhandú mar a 

bhaineann sé le tír BRICS ainmnithe.  Pléifidh an freagra an dóigh a 
raibh domhandú ina chuidiú agus ina chosc maidir le forbairt na tíre 
ainmnithe:

  m.sh. Is é atá i gceist le domhandú an próiseas trína nasctar tíortha 
níos mó agus níos mó lena chéile trí thrádáil, tráchtáil agus idéanna. 
Tá an India ar cheann de na tíortha BRICS a chealaigh trádbhaic 
agus a d’fháiltigh roimh infheisteoirí eachtracha. Mar gheall air seo 
d’fhás geilleagar na hIndia faoi 7% in 2009–10 agus táthar ag súil leis 
go mbeidh sí ar an tríú geilleagar is mó sa domhan. Mar sin, tháinig 
ardú ar chaighdeáin mhaireachtála san India, mar shampla tá ionchas 
saoil ardaithe ó 59 go 63 bliain. Ach, tá ardú éagothrom sa tsaibhreas 
mar gheall ar dhomhandú. Tá an-chodarsnacht sa bhearna idir 
áitritheoirí uirbeacha saibhre i gcathracha amhail Bangalore agus an 
cás faoin tuath.  Meastar go gcónaíonn 300 milliún Indiach ar níos 
lú ná $1 sa lá agus tá chóir a bheith leathchuid na bpáistí ar fad san 
India míchothaithe.

  Baintear úsáid as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí 
go cruinn beacht den chuid is mó ionas go bhfuil an bhrí soiléir. 
Déanann iarrthóirí faisnéis ábhartha a chur i láthair agus a eagrú go 
héifeachtach i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a 
oireann dá cuspóir. Tá an téacs líofa inléite. Baintear úsáid sciliúil 
bheacht as raon leathan saintéarmaíochta. [8] 25
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Téama D:  Ár dTimpeallacht a Bhainistiú

4 (a) Cad é an rud a thomhaiseann lorg carbóin? 

  Bronn [1] ar ráiteas bunúsach:
  m.sh. Tomhaiseann lorg carbóin ár n-iarmhairt ar an timpeallacht.

  Bronn [2] ar ráiteas mionsonraithe:
  m.sh. Is tomhas é lorg carbóin ar iarmhairt ár ngníomhaíochtaí ar an 

timpeallacht. Ríomhann sé na gáis cheaptha teasa uilig lena mbeifí 
ag súil a tháirgfí inár ngníomhaíochtaí ar fad agus tomhaiseann iad 
ina n-aonaid de dhé-ocsaíd charbóin. [2]

 (b) Cuir síos ar bhuntáiste amháin agus ar mhíbhuntáiste amháin as 
foinse in-athnuaite fuinnimh a úsáid a ndearna tú staidéar uirthi.

  Glac le foinse in-athnuaite fuinnimh bailí ar bith.
  Ceadaigh suas le [2] mharc ar bhuntáiste agus [2] mharc ar 

mhíbhuntáiste. Bronn [1] ar chur síos bunúsach:
  m.sh. Buntáiste: ní ídeofar cumhacht na gaoithe.
  m.sh. Míbhuntáiste: tá áiteanna ann nach bhfuil gaofar go leor.
  
  Bronn [2] ar chur síos mionsonraithe:
  m.sh. Buntáiste: úsáideann cumhacht na gaoithe neart na gaoithe 

agus toisc gur cuid nádúrtha dár n-aimsir í seo ní ídeofar í.
  m.sh. Míbhuntáiste: is fearr feirmeacha gaoithe a lonnú ar thalamh 

ard nó i limistéir chósta mar a bhfuil dálaí gaofara, fágann seo go 
bhfuil áiteanna sa RA nach bhfuil fóirsteanach d’fheirmeacha gaoithe.

  (2 x [2]) [4]

 (c)  Déan luacháil ar iarmhairtí den athrú aeráide. Ba chóir duit tagairt a 
dhéanamh d’áiteanna i do fhreagra.

  Mura ndéantar tagairt d’áit dhomhanda bronn Leibhéal 1 ar a mhéad.

  Is féidir go mbreathnófar ar an athrú aeráide mar fhíorathrú agus mar 
athrú féideartha agus/nó dearfach agus diúltach.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Cur síos bunúsach ar iarmhairt amháin as an athrú aeráide (fíor nó 

féideartha/dearfach nó diúltach).  Ní dhéantar aon iarracht ar luacháil:
  m.sh. Leáfaidh oighearchaidhpeanna [1].
  m.sh. Leáfaidh oighearchaidhpeanna agus ardóidh leibhéil na farraige 

dá bharr [2].

  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Cur síos bunúsach agus luacháil bhunúsach a chuimsíonn iarmhairtí 

fíora agus féideartha nó dearfacha agus diúltacha as athrú aeráide.
 
  Beidh tagairt chuí d’áit ann:
  m.sh. Leáigh oighearchaidhpeanna polacha sa chéad seo caite mar 

gheall ar ardú teochtaí.
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  m.sh. Tá muiroighear Artach i ndiaidh cúlú faoi 20%. Beidh ardú 
ar leibhéal na farraige mar gheall air seo agus beidh seo go holc 
do limistéir ísiltíre amhail an Bhanglaidéis. Ach, d’fhéadfaí bealaí 
loingseoireachta nua a chruthú tríd an Artach a bheadh saor ó 
oighear. [4]

  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Cur síos mionsonraithe agus luacháil shoiléir a chuimsíonn iarmhairtí 

dearfacha agus diúltacha araon as athrú aeráid (nó iarmhairtí 
fíora agus féideartha araon) mar aon le tagairtí domhanda cuí. Le 
barr Leibhéal 3 a bhaint amach is gá go mbeadh trácht scoir nó 
breithiúnas scoir ag an deireadh:

  m.sh. Leáigh oighearchaidhpeanna polacha sa chéad seo caite mar 
gheall ar ardú teochtaí, m.sh. tá muiroighear Artach i ndiaidh cúlú 
faoi 20%.  Mar gheall air seo ardóidh leibhéal na farraige fud fad an 
domhain agus beidh limistéir ísiltíre amhail an Bhanglaidéis agus 
oileáin san Aigéan Indiach agus sa Mheánmhuir faoi bhagairt.

   Ach, d’fhéadfaí bealaí loingseoireachta nua a chruthú tríd an Artach a 
bheadh saor ó oighear.  [5]

  Mar fhocail scoir tá na héifeachtaí diúltacha as an athrú aeráide níos 
mó ná na héifeachtaí dearfacha.  [6]

 (d) Comhlánaigh Tábla 6 trí na litreacha A-F a chur sa bhosca cheart 
lena thaispeáint cé acu dearfach nó diúltach í an iarmhairt.

Tábla 6
Iarmhairt dhearfach Iarmhairt dhiúltach

Cultúrtha A (tugtha) E
Eacnamaíoch D C
Timpeallachta F B

  (5 × [1]) [5]

 (e) (i) Luaigh brí an téarma éiceathurasóireacht.

   Bronn [1] ar pháirt-shainmhíniú:
   m.sh. turasóireacht nach ndéanann aon dochar don timpeallacht.

   Bronn [2] ar shainmhíniú iomlán:
   m.sh. Cineál de thurasóireacht inbhuanaithe a thugann cosaint 

don timpeallacht agus don tslí mhaireachtála áitiúil sa limistéar 
ceann scríbe. Bíonn an cineál seo turasóireachta ar mhionscála 
de ghnáth. [2]

  (ii)  Agus tagairt á déanamh do chás-staidéar ainmnithe, cur síos 
ar agus mínigh an dóigh ar féidir le héiceathurasóireacht an 
timpeallacht a chosaint.

   Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

   Mura bhfuil cás-staidéar ainmnithe ann bronn Leibhéal 1 ar a 
mhéad.
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   Leibhéal 1 ([1]–[2])
   Cur síos bunúsach ar éiceathurasóireacht agus gan tagairt ar bith 

nó is ar éigean a dhéantar tagairt don timpeallacht:
   m.sh. Is é atá i gceist le héiceathurasóireacht go dtugann daoine 

aire don timpeallacht agus iad ar saoire.

   Leibhéal 2 ([3]–[4])
   Cur síos teoranta agus míniú teoranta ar an dóigh a dtugann 

éiceathurasóireacht cosaint don timpeallacht. Tá sonraí an chás-
staidéir teoranta:

   m.sh. Is é atá i gceist le héiceathurasóireacht go dtabharfaidh 
cuairteoirí aire don timpeallacht agus iad ar cuairt ann. I bhforaois 
bháistí na hAmasóine cinntíonn Éicealóiste Yachana nach leagtar  
crainn ach go gcaomhnaítear iad mar go meallann siad a lán 
daoine chuig an áit.

   Leibhéal 3 ([5]–[6])
   Cur síos agus míniú mionsonraithe ar an dóigh a dtugann 

éiceathurasóireacht cosaint don timpeallacht agus tugtar samplaí 
sonracha ó chás-staidéar cuí:

   m.sh. Is éicealóiste beag é Éicealóiste Yachana i bhforaois 
bháistí na hAmasóine mar ar féidir le grúpaí beaga 
éiceathurasóirí stopadh. Tá 1200 héictear cosanta den fhoraois 
bháistí dá chuid féin aige mar a bhfuil plandaí agus ainmhithe 
trópaiceacha ina mílte ann. I mbialann an éicealóiste cuirtear 
béilí ar fáil do na haíonna ina n-úsáidtear bia a fhástar go 
háitiúil.  Mar gheall air sin bíonn na hastuithe carbóin níos 
ísle i gcomparáid le bianna a iompórtáil ó áiteanna eile agus 
tugtar tacaíocht d’fheirmeoirí áitiúla dá bharr chomh maith. Mar 
gheall ar ghníomhaíochtaí amhail éanbhreathnú agus fánaíocht 
forais bháistí bíonn deis ag turasóirí léargas a fháil ar an 
éagsúlacht fiadhúlra atá sa cheantar agus tá seo mar chuidiú 
le speicis a chosaint ar a ndíothú. Ciallaíonn seo go bhfuil 
éiceathurasóireacht inbhuanaithe agus go dtugtar meas ar an 
nádúr. [6]

Iomlán

25
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1 Luaigh dhá riosca saothair allamuigh ar leith a shainaithin tú agus 
d’imscrúdú saothair allamuigh á phleanáil agat.

 Ní mór d’iarrthóirí dhá riosca a sainaithníodh sa chéim pleanála a lua; is 
gá go mbainfeadh na rioscaí lena saothar allamuigh.

 Ar na freagraí cuí tá: gortú mar gheall ar thitim ar bhruacha sleamhna 
abhann; baol báite mar gheall ar thitim isteach san abhainn; an baol 
go leagfadh trácht iad; galar Weil a thógáil mar gheall ar theagmháil le 
huisce ionfhabhtaithe.

 Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

 (2 x [1]) [2]

2 Agus do shaothar allamuigh á phleanáil agat leag tú amach hipitéisí. 
Roghnaigh ceann amháin de do hipitéisí agus mínigh an dóigh ar 
chuidigh sí le riar ar aidhm do staidéar saothair allamuigh.

 Ní mór d’iarrthóirí a mhíniú cén dóigh ar chuidigh an hipitéis roghnaithe 
leo riar ar aidhm shonraithe a saothair allamuigh.

 Mura scríobhann an t-iarrthóir a hipitéis roghnaithe sa spás chuige sin, 
ba chóir ráiteas na n-aidhmeanna saothair allamuigh agus na hipitéisí a 
sheiceáil le fáil amach cad é an hipitéis dhóchúil. Bronn [0] mura bhfuil 
nasc le ceann ar bith de na hipitéisí atá liostaithe sa ráiteas aidhmeanna 
agus hipitéisí a cuireadh isteach.

 Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

 m.sh. Aidhm shonraithe (féach ráiteas na n-aidhmeanna saothair 
allamuigh agus na hipitéisí atá ceangailte den pháipéar): Imscrúdú ar an 
dóigh a n-athraíonn tréithe abhann le sruth.

 Hipitéis roghnaithe: Méadaíonn achar trasghearrthach Curly Burn ó 
fhoinse go béal.

 Tabhair do d’aire: ní bhronntar aon mharcanna as an hipitéis roghnaithe a 
lua.

 Bronn [1]–[2] ar mhíniú réasúnta ar an dóigh ar chuidigh a hipitéis 
shonraithe leo riar ar aidhm an staidéir:

 m.sh. baineann an hipitéis seo le hachar trasghearrthach na habhann. 
Beidh sé mar chuidiú agam le himscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a 
n-athraíonn tréithe abhann le sruth.

 Bronn [3]–[4] ar mhíniú mionsonraithe ar an dóigh a raibh an hipitéis 
shonraithe mar chuidiú le riar ar aidhm an tsaothair allamuigh:

 m.sh. is tréith thábhachtach abhann é an t-achar trasghearrthach. 
Mar gheall ar scríobchaitheamh, tuaslagadh agus gníomhú hiodrálach 
creimtear bruacha na habhann agus grinneall na habhann agus déantar 
an cainéal níos leithne agus níos doimhne, agus méadaítear, dá réir sin, 
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achar trasghearrthach na habhann óna foinse go dtí a béal.

 Beidh seo ina chuidiú agam le himscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a 
n-athraíonn tréithe abhann le sruth. [4]

3 Ainmnigh foinse thánaisteach shonrach amháin a d’úsáid tú i d’imscrúdú 
saothair allamuigh. Cuir síos ar an dóigh ar úsáid tú an fhoinse 
thánaisteach seo mar chuid de d’imscrúdú saothair allamuigh.

 Ainm foinse thánaisteach shonrach: raon de fhreagraí inghlactha anseo 
lena n-áirítear léarscáileanna, téacsleabhair [1].

 Is é ‘ainmnigh’ an focal ordaithe, mar sin bí ag súil le roinnt sonraí amhail 
scála na léarscáile SO nó an tsraith, m.sh. léarscáil SO Landranger de na 
Beanna Boirche, léarscáil SO 1:  50 000, teideal an téacsleabhair srl.

 Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í. [1] 

 An dóigh ar úsáideadh an fhoinse thánaisteach:
 Ní mór baint a bheith ag an fhreagra leis an fhoinse thánaisteach ar leith 

a ainmníodh agus leis an tsaothar allamuigh a rinneadh mar a luaitear sa 
ráiteas.

 Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

 Bronn [1] ar chur síos bunúsach ar an dóigh ar úsáideadh an fhoinse 
thánaisteach:

 m.sh. thaispeáin an léarscáil cúrsa na habhann.

 Bronn [2] ar chur síos teoranta ar an dóigh ar úsáideadh an fhoinse 
thánaisteach:

 m.sh. bhí an léarscáil mar chuidiú le suíomhanna feadh na habhann a 
shainaithint.

 Bronn [3] ar chur síos mionsonraithe ar an dóigh ar úsáideadh an fhoinse 
thánaisteach:

 m.sh. bhí an léarscáil mar chuidiú le suíomhanna inrochtana feadh na 
habhann a shainaithint le haghaidh samplála agus bailiú sonraí. [3]

4 Cuir síos ar agus mínigh rogha an tsuímh (na suíomhanna) a úsáideadh 
do do shaothar allamuigh.

 Ní mór d’iarrthóirí cur síos ar an tsuíomh/na suíomhanna a úsáideadh ina 
n-imscrúdú saothair allamuigh agus a mhíniú an fáth ar roghnaíodh an 
suíomh/na suíomhanna.

 Cur síos:
 Bí ag súil le logainmneacha ábhartha amhail ainm na habhann, na sráide 

srl mar aon le sonraí faoi stopanna a rinneadh, fad slí a taistealaíodh srl.

 Míniú:
 Beidh freagraí ag brath ar an chineál imscrúdaithe a rinneadh, ach 
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d’fhéadfadh cuid na nithe seo a leanas a bheith iontu:
• Tosca rochtana, mar shampla faoi fhad siúil, an cineál tír-raoin, 

neasacht d’Ionad Saothair Allamuigh le haghaidh acmhainní agus 
saineolais;

• Cúrsaí sábháilteachta, mar shampla fanacht ar shiúl ó aillte 
neamhsheasmhacha, leibhéal an uisce gan a bheith ródhomhain, 
sreabhadh uisce gan a bheith róghasta; agus

• Tosca suímh, mar shampla méid an limistéir, fad na habhann le raon 
de phointí suirbhéireachta a chur ar fáil, gan aon saincheisteanna 
maidir le srianta talún.

 Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

 Leibhéal 1 ([1]–[2])
 I bhfreagraí ag an leibhéal seo beidh cur síos bunúsach ar an tsuíomh/na 

suíomhanna mar aon le míniú bunúsach ar roghnú an tsuímh:
 m.sh. Roghnaigh muid Bóthar Ormeau dár staidéar mar go bhfuil sé faoi 

fhad siúil ónár scoil. Mar gheall ar an traschrios seo a roghnú ní raibh 
orainn am a chur amú ag taisteal chuig an limistéar staidéir.

 Leibhéal 2 ([3]–[4])
 I bhfreagraí ag an leibhéal seo beidh cur síos réasúnta ar an tsuíomh/na 

suíomhanna le míniú réasúnta ar roghnú an tsuímh:
 m.sh. Roghnaigh muid Bóthar Ormeau dár staidéar. Chuir muid Ascaill 

Adelaide agus Ascaill Ormeau san áireamh chomh maith le traschrios ó 
lár na cathrach a thabhairt dúinn.

 Roghnaigh muid an traschrios seo mar go bhfuil sé faoi fhad siúil ónár 
scoil agus go bhfuil sé oiriúnach dár n-aidhm maidir le himscrúdú a 
dhéanamh ar an dóigh a n-athraíonn úsáid talaimh ó lár na cathrach go 
dtí na bruachbhailte. Mar gheall ar an traschrios seo a roghnú ní raibh 
orainn am a chur amú ag taisteal chuig an limistéar staidéir.

 Leibhéal 3 ([5]–[6])
 I bhfreagraí ag an leibhéal seo beidh cur síos mionsonraithe ar an 

tsuíomh/na suíomhanna le míniú mionsonraithe ar roghnú an tsuímh:
 m.sh. Roghnaigh muid Bóthar Ormeau dár staidéar mar go bhfuil sé faoi 

fhad siúil ónár scoil. Chuir muid Ascaill Adelaide agus Ascaill Ormeau san 
áireamh chomh maith le traschrios ó lár na cathrach a thabhairt dúinn. 
Lean ár dtraschrios feadh Bhóthar Saintfield go dtí a acomhal leis an 
Bóthar Cuarach Amuigh. Roghnaigh muid an traschrios seo mar go bhfuil 
sé faoi fhad siúil ónár scoil agus go bhfuil sé oiriúnach dár n-aidhm maidir 
le himscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a n-athraíonn úsáid talaimh ó lár 
na cathrach go dtí na bruachbhailte. Bhí an traschrios 8 km ar fhad rud a 
d’fhág go raibh muid in ann sonraí a bhailiú ag deich suíomh staidéir. Mar 
gheall ar an traschrios seo a roghnú ní raibh orainn am a chur amú ag 
taisteal chuig an limistéar staidéir agus bhí muid in ann na sonraí ar fad a 
bhí de dhíth a bhailiú in aon lá amháin. [6]

         
5 Roghnaigh hipitéis eile ón cheann ar scríobh tú fúithi i gCeist 2.
  Úsáid an grafpháipéar thíos le sonraí don hipitéis seo a chur i láthair. 

Tógtar na sonraí do do ghraf ó do thábla sonraí.

 Ní mór don iarrthóir léarscáil a sholáthar atá ábhartha d’aidhm an 
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tsaothair allamuigh agus luachanna a thugtar sa tábla a cuireadh isteach 
a bhreacadh go cruinn.

 Mura scríobhann an t-iarrthóir a hipitéis roghnaithe sa spás chuige sin, 
ba chóir ráiteas na n-aidhmeanna saothair allamuigh agus na hipitéisí a 
sheiceáil le fáil amach cad é an hipitéis dhóchúil.

 Seo thíos miondealú ar na marcanna:

 Teideal cuí a dhéanann tagairt don dá athróg a breacadh [2]. 

 Bronn [1] ar theideal páirteach:
 m.sh. graf a léiríonn méid púróg.

 Bronn [2] ar theideal iomlán a dhéanann tagairt don dá athróg:
 m.sh. Graf a thaispeánann an dóigh a n-athraíonn méid púróg le fad slí 

feadh Abhainn na Simhne.

 Oiriúnacht na teicníce a úsáideadh [1].

 Breacadh cruinn beacht ar na luachanna roghnaithe ón tábla a cuireadh 
isteach [3].

 Bronn [1] as cuid de na sonraí atá ar fáil a bhreacadh go cruinn beacht, 
níos lú ná 50% de na sonraí atá ar fáil breactha go cruinn.

 Bronn [2] as bunús na sonraí atá ar fáil a bhreacadh go cruinn beacht; 
beidh earráidí i mbreacadh na sonraí, ach tá 50% ar a laghad de na 
sonraí atá ar fáil breactha go cruinn.

 Bronn [3] as na sonraí ábhartha ar fad a bhreacadh go cruinn beacht. 
Gnásanna cuí in úsáid [2].

 Bronn [1] mar a bhfuil gnás amháin ar a laghad neamhiomlán nó in 
easnamh.

 Bronn [2] as na gnásanna ábhartha a thaispeáint ina n-iomláine (an dá 
ais lipéadaithe le haonaid ábhartha san áireamh, eochair curtha ar fáil 
más cuí, scálú de réir mar is gá). [8]
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6 Cuir síos ar an méid a thaispeánann do ghraf faoi do hipitéis roghnaithe.

 Ní mór d’iarrthóirí anailís (cur síos) a dhéanamh ar a ngraf mar a 
bhaineann sé lena hipitéis roghnaithe. San anailís ní mór tagairt a 
dhéanamh don phatrún nó don treocht fhoriomlán a thaispeántar, 
luachanna sonracha a lua (m.sh. tús agus críoch), cur síos ar aon 
aimhrialtachtaí atá ann lena n-áirítear luach/luachanna agus tagairt a 
dhéanamh don hipitéis roghnaithe, sin le rá tacaíonn/ní thacaíonn na 
sonraí a chuirtear ar fáil leis an hipitéis roghnaithe.

 Bronn [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é. 

 Bronn [1]–[2] ar anailís pháirteach nó easnamhach:
 m.sh. is féidir go mbeidh figiúirí in easnamh, go ndéantar neamhaird 

d’aimhrialachtaí soiléire nó nach ndéantar aon tagairt don hipitéis 
roghnaithe.

 Bronn [3]–[4] ar anailís mhionsonraithe a chuireann síos ar an phatrún nó 
an treocht fhoriomlán a thaispeántar agus a luann luachanna (m.sh. tús 
agus críoch); cuireann síos ar aon aimhrialtachtaí atá ann lena n-áirítear 
luach/luachanna cuí agus a dhéanann tagairt don hipitéis roghnaithe, sin 
le rá tacaíonn/ní thacaíonn na sonraí a chuirtear ar fáil leis an hipitéis 
roghnaithe. [4]
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7 Agus d’eolas ar theoiric thíreolaíoch in úsáid agat mínigh an méid a 
thaispeánann do ghraf.

 Is léirmhíniú seachas anailís fócas na ceiste seo. Mura bhfuil sa fhreagra 
ach anailís bronn [0].

 Is gá go mbeadh an míniú bainteach leis na sonraí a thaispeántar sa 
ghraf in C.5. Is gá go mbeadh an teoiric thíreolaíoch bainteach leis 
an ghaolmhaireacht nó leis an phatrún a thaispeántar. Nó, is féidir go 
molfaidh an t-iarrthóir fáthanna a mhíneoidh cén fáth nár léir aon phatrún 
nó treocht ar an ghraf.

 Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

 Leibhéal 1 ([1]–[2])
 Tugtar réasúnú róshimplí agus ní dhéantar nó is ar éigean a dhéantar 

iarracht eolas teoiriciúil a chomhtháthú. Ní úsáidtear nó is ar éigean a 
úsáidtear aon saintéarmaíocht.

 Baintear úsáid measartha cruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha 
gramadaí ionas go bhfuil an bhrí réasúnta soiléir. Cuireann iarrthóirí roinnt 
faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid 
acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs measartha inléite. Baintear úsáid 
chuí as raon teoranta saintéarmaíochta.

 Leibhéal 2 ([3]–[4])
 Tá an míniú níos teoranta agus is lú comhtháthú a dhéantar ar theoiric 

ábhartha agus saintéarmaíocht.

 Baintear úsáid an-chruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí 
ionas go bhfuil an bhrí soiléir. Cuireann iarrthóirí faisnéis ábhartha i láthair 
i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. 
Tá an téacs inléite. Tá raon maith de shaintéarmaíocht chuí in úsáid.

 Leibhéal 3 ([5]–[6])
 Tugann an freagra míniú fónta ar an ghraf a chuireann an t-iarrthóir ar fáil 

in C.5 agus déantar eolas teoiriciúil ábhartha a chomhtháthú. Baintear 
úsáid inniúil as saintéarmaíocht.

 Baintear úsáid as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí go cruinn 
beacht den chuid is mó ionas go bhfuil an bhrí soiléir Déanann iarrthóirí 
faisnéis ábhartha a chur i láthair agus a eagrú go héifeachtach i bhfoirm 
agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir.  Tá 
an téacs líofa inléite.  Baintear úsáid sciliúil bheacht as raon leathan 
saintéarmaíochta. [6]

8 Roghnaigh athróg amháin ó do thábla sonraí, déan cur síos agus luacháil 
ar an mhodh a úsáideadh leis na sonraí a bhailiú.

 Ní mór d’iarrthóirí cur síos ar an mhodh a úsáideadh le hathróg amháin a 
thaispeántar sa tábla sonraí a chuir siad isteach a bhailiú.
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 Tabhair do d’aire: is gá gur modh bailithe sonraí príomhúla é seo. 
 Ní bhronntar aon mharc as ainm na hathróige a lua.

 Ní mór d’iarrthóirí chomh maith an modh bailithe sonraí a luacháil; is 
gá go mbeadh tráchtanna dearfacha agus diúltacha ann a ligeann don 
iarrthóir breithiúnas foriomlán a thabhairt ar a éifeachtacht mar mhodh 
bailithe sonraí.

 m.sh. Tomhaiseadh treoluas na habhann trí shnámhán a amú thar stráice 
10 méadar abhann. Bhain muid úsáid as stopuaireadóir le gluaiseacht 
an tsnámháin a amú agus téip tomhais leis an fhad slí 10 m a thomhas.  
Rinneadh é seo ag trí phointe trasna na habhann ag gach ceann de na 
cúig stad feadh chúrsa na habhann. D’oibrigh muid amach an meán do 
gach stad.  Bhí seo ina chuidiú le toradh níos cruinne a thabhairt do gach 
stad atá tábhachtach le hanailís agus tátail cruinne a tháirgeadh.

 Míbhuntáiste a bhain leis an mhodh ná go ndeachaigh an snámhán i 
bhfostú sna clocha ar ghrinneall na habhann uaireanta agus go raibh 
orainn é a shaoradh de lámh. Mar gheall air seo ní raibh an léamh 
treoluais iomlán cruinn agus bhí tionchar aige seo ar ár dtátail.

 Ar an iomlán bhí an modh seo éifeachtach le treoluas a thomhas mar 
go raibh na hábhair ar fáil go furasta agus ní raibh aon chostas i gceist.  
Toisc gur úsáideadh an modh céanna ag gach stad bhí sonraí againn a 
bhí muid in ann a chur i gcomparáid lena chéile agus tátail a bhaint astu.

 Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.

 Leibhéal 1 ([1]–[2])
 Léiríonn an freagra cur síos bunúsach ar theicníc bhailithe sonraí chuí. 

Is ar éigean a bhaintear úsáid as saintéarmaíocht. Is féidir go mbeidh 
luacháil bhunúsach ann ar an mhodh bailithe sonraí príomhúla agus nach 
ndéanfar inti ach tagairt do thráchtanna dearfacha nó do thráchtanna 
diúltacha. Is ar éigean a dhéantar iarracht nó nach ndéantar iarracht ar 
bith measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht an mhodha bailithe sonraí.

 Baintear úsáid measartha cruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha 
gramadaí ionas go bhfuil an bhrí réasúnta soiléir. Cuireann iarrthóirí roinnt 
faisnéis ábhartha i láthair i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid 
acu a oireann dá cuspóir. Tá an téacs measartha inléite. Baintear úsáid 
chuí as raon teoranta saintéarmaíochta. 

 Leibhéal 2 ([3]–[4])
 Léiríonn an freagra cur síos fónta ar theicníc bhailithe sonraí chuí 

ina n-úsáidtear roinnt saintéarmaíochta de réir mar is cuí. Tá luacháil 
réasúnta ar an mhodh bhailithe sonraí príomhúla lena n-áirítear trácht 
dearfach agus trácht diúltach. Déantar measúnú réasúnta ar éifeachtacht 
an mhodha bailithe sonraí.

 Baintear úsáid an-chruinn as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí 
ionas go bhfuil an bhrí soiléir. Cuireann iarrthóirí faisnéis ábhartha i láthair 
i bhfoirm agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir. 
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Tá an téacs inléite. Tá raon maith de shaintéarmaíocht chuí in úsáid.

 Leibhéal 3 ([5]–[6])
 Tugann an freagra cur síos mionsonraithe ar theicníc bhailithe sonraí 

chuí agus úsáidtear saintéarmaíocht de réir mar is cuí. Tugtar luacháil 
an-mhion ar an mhodh bhailithe sonraí príomhúla lena n-áirítear trácht 
dearfach agus trácht diúltach. Ina dhiaidh sin tugtar measúnú foriomlán ar 
éifeachtacht an mhodha bailithe sonraí.

 Baintear úsáid as litriú, poncaíocht agus na rialacha gramadaí go cruinn 
beacht den chuid is mó ionas go bhfuil an bhrí soiléir Déanann iarrthóirí 
faisnéis ábhartha a chur i láthair agus a eagrú go héifeachtach i bhfoirm 
agus le stíl scríbhneoireachta in úsáid acu a oireann dá cuspóir.  Tá 
an téacs líofa inléite.  Baintear úsáid sciliúil bheacht as raon leathan 
saintéarmaíochta. [6]

  Iomlán 40
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