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1 Bíonn an rogha ag scoláirí staidéar a dhéanamh ar théacsanna ar an gcúrsa ainmnithe litríochta nó ar chúrsa roghnach. Roghnaítear na téacsanna roghnacha bunaithe ar an treoir a chuirtear ar fáil san  
Imlitir chéanna a leagann amach na téacsanna don chúrsa ainmnithe. Sa scrúdú, freagraíonn iarrthóirí ceisteanna ón gcúrsa ainmnithe nó ón gcúrsa roghnach.  

AN BHÉALTRIAIL (COMÓNTA) 
(ARDLEIBHÉAL AGUS GNÁTHLEIBHÉAL)  
(240 MARC)

An Fáiltiú (5 mharc)
Léamh na Filíochta (5 dhán ainmnithe) (35 marc)
An Comhrá (120 marc)
An tSraith Pictiúr (80 marc) - ullmhaíonn gach 
iarrthóir 20 Sraith Pictiúr

PÁIPÉAR I ( 160 MARC)

An Chluastuiscint (60 marc) 
An Cheapadóireacht (100 marc)

PÁIPÉAR 2 (200 MARC)

Ceist 1: An Léamhthuiscint (100 marc)
Dhá phíosa léamhthuisceana le déanamh. 

An Litríocht1  (100 marc)
Ceist 2: Prós Ainmnithe nó Roghnach (50 marc)

Bíonn dhá cheist éigeantacha 2A (a) agus 2A 
(b) ar dhá shaothar ainmnithe agus dhá cheist 
éigeantacha 2B (a) agus 2B (b) ar dhá shaothar 
roghnacha ar an scrúdpháipéar.

Freagraíonn an t-iarrthóir an dá cheist 
éigeantacha 2A (a) agus 2A (b) nó an dá cheist 
éigeantacha 2B (a) agus 2B (b).

Ceist 3: Filíocht Ainmnithe nó Roghnach 
(50 marc)

Bíonn dhá cheist éigeantacha 3A (a) agus 3A 
(b) ar dhá dhán ainmnithe agus dhá cheist 
éigeantacha 3B (a) agus 3B (b) ar dhá dhán 
roghnacha ar an scrúdpháipéar.

Freagraíonn an t-iarrthóir an dá cheist 
éigeantacha 3A (a) agus 3A (b) nó an dá cheist 
éigeantacha 3B (a) agus 3B (b).

AN BHÉALTRIAIL (COMÓNTA) 
(ARDLEIBHÉAL AGUS GNÁTHLEIBHÉAL)  
(240 MARC)

Gan leasú.

An tSraith Pictiúr (80 marc) – ullmhóidh gach 
iarrthóir 10 Sraith Pictiúr as 20 Sraith Pictiúr 
2021.

PÁIPÉAR I (160 MARC)

Gan leasú.

PÁIPÉAR 2 (200 MARC)

Ceist 1: An Léamhthuiscint (100 marc)
Gan leasú. 

An Litríocht1 (100 marc)
Ceist 2: Prós Ainmnithe nó Roghnach (50 marc)

Beidh trí cheist 2A (a), 2A (b) agus 2A (c) ar thrí 
shaothar ainmnithe agus trí cheist 2B (a), 2B 
(b) agus 2B (c) ar thrí shaothar roghnacha ar an 
scrúdpháipéar.

Freagróidh an t-iarrthóir dhá cheist as a rogha 
de, 2A (a), 2A (b), nó 2A (c) nó dhá cheist as a 
rogha de, 2B (a), 2B (b), nó 2B (c).

 Ceist 3: Filíocht Ainmnithe nó Roghnach
(50 marc)

Beidh trí cheist ar thrí dhán ainmnithe, 3A (a), 
3A (b) agus 3A (c) agus trí cheist ar thrí dhán 
roghnacha, 3B (a), 3B (b) agus 3B (c) ar an 
scrúdpháipéar.

Freagróidh an t-iarrthóir dhá cheist as a rogha 
de, 3A (a), 3A (b), nó 3A (c) nó dhá cheist as a 
rogha de 3B (a), 3B (b), nó 3B (c).
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