
Scrúdú le hAghaidh Cáilíochtaí sa Ghaeilge  
Téamaí agus Ceisteanna Samplacha don Scrúdú i Labhairt na Gaeilge  

1. Mise 
Inis dom fút féin 
Céard as duit?  
Cén seoladh atá agat? 
Céard é do dháta breithe?  
Agus an bhfuil mórán deartháireacha agus deirfiúracha agat?  
Cén áit a dtagann tusa sa teaghlach? 
Cén sórt duine tú?  
 

2. M’Áit Dúchais 
Agus cén sórt áite ina bhfuil tú i do chónaí? 
An bhfuil seirbhís thaistil mhaith ann idir é agus Baile Átha Cliath? 
An bhfuil mórán áiseanna ann? 
Agus an bhfuil tusa i do bhall d’aon chlub nó d’aon chumann?  
An bhfuil a fhios agat céard as a dtagann an t-ainm ‘Sligeach’ (mar shampla)?  
 

3. An Mhúinteoireacht  
Cá bhfuil tú ag múineadh faoi láthair? 
Inis dúinn faoin scoil. 
Cá fhad a thógann sé ort dul ar scoil? 
Céard a dhéanann tú de ghnáth tar éis na scoile? 
Cén fáth ar shocraigh tú dul le múinteoireacht? 
Céard iad na tréithe ba chóir a bheith ag múinteoir, dar leatsa? 
 

4. Mo chuid Oiliúna mar Mhúinteoir 
Cár oileadh mar mhúinteoir thú/ 
Cá bhfuair tú do chuid oiliúna?  
An raibh sé costasach? 
Ar mhúin tú in Albain (mar shampla) ar feadh tamaill?  
An bhfuil aon difríocht idir post na múinteoireachta in Éirinn agus post na 
múinteoireachta in Albain (mar shampla)?  
 

5. Caitheamh Aimsire / Am Saor/ Siopadóireacht 
Cén caitheamh aimsire is fear leat? 
Cá bhfuair tú an spéis sin i/ sa--- 
Céard eile a dhéanann tú nuair a bhíonn am saor agat? 
An maith leat Ceol? 
Cén grúpa is fearr leat? 
An seineann tú aon uirlís cheoil? 
An imríonn tú aon spórt? 
An dtaitníonn---leat? 
Céard a dhéanann tú de ghnáth gach Satharn? 
An siúlann tú mórán?  
Agus céard faoi chúrsaí siopadóireachta? 
 

6. Léitheoireacht 
An dtaitníonn léitheoireacht leat? 
Cén leabhar atá á léamh agat i láthair na huaire?  



Céard é an leabhar deireanach a léigh tú? 
Céard é an leabhar is fearr a léigh tú riamh?  
Cá bhfuair tú an leabhar? 
Céard é scéal an leabhair? 
Cá bhfuil sé suite? 
 

7. An Teilifís 
An bhféachann tú ar an teilifís mórán? 
Cén clár teilifíse is fearr leat? 
Cén sórt cláir é? 
Cén fáth a dtaitníonn ---leat? 
An bhfuil aon charachtar ar leith a thaitníonn leat? 
 

8. An Phictiúrlann 
An bhfaca tú aon scannán/ phictiúr maith le déanaí?  
Inis dom faoi. 
Cé acu is fearr leat dul chuig na pictiúir nó DVD a thógail amach ar cíos? 
 
9. Taisteal / Bia / Deoch 
An ndeachaigh tú ar saoire thar lear riamh? 
Cén fáth a ndeachaigh tú ansin? 
Cá fhad a bhí tú ann? 
Cár fhan tú? 
Céard a rinne tú nuair a bhí tú ann? 
Agus maidir le praghasanna de, an bhfuil ---costasach mar thír? 
Agus céard faoi na bialanna ann?  
Cé acu ab fhearr leat, mar sin, cónaí i 
 / sa ---nó cónaí in Éirinn?  
Cén fáth? 

10. An Ghaeltacht 
An ndeachaigh tú go dtí an Ghaeltacht fós? 
Cá ndeachaigh tú?  
Cá fhad a bhí tú ann? 
Agus céard faoin lóistín? 
An raibh bean an tí go deas? 
Céard a rinne sibh sna ranganna? 
Agus céard faoi mhuintir na háite? 
Ar fhoghlaim tú móran Gaeilge? 
Céard a rinnne tú nuair a bhí am saor agat? 
Ar mhaith leat cónaí ansin? 
An raibh an aimsir go maith nuair a bhí tú sa Ghaeltacht? 
 

11. An Aimsir 
Cén sórt aimsire atá amuigh ansin inniú? 
 

12. An Pholaitíocht agus Cúrsaí Reatha  
An bhfuil spéis agat sa pholaitíocht? 
An bhfuil meas agat ar aon pholaiteoir ar leith? 
 

13. An S.C.G. / O.C.G.  



An ndearna tú aon chuid eile den S.C.G./ O.C.G. an tseachtain seo? 
Conas a d’éirigh leat? Cén chaoi ar éirigh leat? 
An ndearna tú aon chúrsa chun tú féin a ullmhú don S.C.G. / O.C.G.? 
 
14. Na hAimsirí (Tenses).  
Cuirfear ceisteanna ort san Aimsir Chaite, san Aimsir Láithreach, san Aimsir 
Fháistineach agus sa Mhodh Coinníollach. Chun pas a fháil, beidh ort a bheith in ann 
ceisteanna i dtrí (3)cinn díobh a fhreagairt.  
 
15.Ceisteanna Samplacha sa Mhodh Coinníolllach: 
Céard a dhéanfá dá bhfaighfeá 100euro ar an talamh? 
Céard a dhéanfa dá gcaillfeá do chuid eochracha? 
Céard a dhéanfá dá mbeadh páiste an-dána agat i do rang? 
Céard a dhéanfá dá dtarlódh timpiste i gclós na scoile? 
Céard a dhéanfá dá mbeifeá i do phríomhoide scoile? 
Céard a dhéanfá dá mbeifeá i d’Aire Oideachais? 
Céard a dhéanfá dá mbuafá an Crannchur Náisiúnta? 
 
Na Ceisteanna Beaga 
An maith leat? Cé acu is fearr leat?  
Ar mhaith leat? An féidir leat? 
Cé acu ab fhearr leat? 
Ar thaitin …leat? 
An dtaitníonn…leat? 
An bhfuil …? An raibh…? An mbeidh …?  
Ar chuala tú? Ar fhoghlaim tú?  
An ndeachaigh tú? An ndearna tú?  
An bhfaca tú?  
An dtéann tú? An bhfaighidh tú?  
Cad a dhéanfaidh tú trathnóna inniú? 
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