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Tionscadal Mata

AN TEASTAS SÓISEARACH

Cúrsa Tosaigh Coiteann do Mhatamaitic na Chéad Bhliana. 

Cuirfidh an leabhar seo ar chumas an dalta bunphrionsabail na 
matamaitice a shealbhú, rud a chuirfidh bonn ceart faoi fhoghlaim na 
matamaitice ar an dara leibhéal.  Réimse mór ceisteanna sa leabhar 
agus iad cumtha go cliste samhlaíoch. Freagraí tugtha i gcúl an 
leabhair.

An Mhatamaitic
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Téacs & Trialacha 1

Téacs & Trialacha 2 - cúrsa ardleibhéil

ISBN 978-1-85791-133-6    €14.00

O.D. Morris, Paul Cooke, Paul Behan

3

ISBN 978-1-85791-913-4    €18.90

Scríobhadh Téacs & Trialacha 2 - Tionscadal Mata, Snáitheanna 
1–5 mar chúrsa dhá bhliain sa mhatamaitic do dhaltaí ag tosú sa 
dara bliain i scoileanna dara leibhéal. Tá gach ceann de na cúig 
shnáithe ar Shiollabas Thionscadal Mata don Teastas Sóisearach 
le fáil sa leabhar seo.
• Tá réimse mór ceisteanna sa leabhar agus iad cumtha go 

cliste samhlaíoch
• Tá roinn Cuir triail ort féin i ndeireadh gach caibidle mar áis 

do dhaltaí agus iad ag caitheamh súil siar ar ábhar na caibi-
dle

• Tá na ceisteanna scríofa sa tslí go dtabharfaidh siad ar dhalta 
scileanna réitithe fadhbanna a fhorbairt

Téacs & Trialacha 2 - cúrsa gnáthleibhéil

ISBN 978-1-85791-927-1    €16.00

Scríobhadh Téacs & Trialacha 2 - Tionscadal Mata, Snáitheanna 
1–5 mar chúrsa dhá bhliain sa mhatamaitic do dhaltaí ag tosú sa 
dara bliain i scoileanna dara leibhéal. Tá gach ceann de na cúig 
shnáithe ar Shiollabas Thionscadal Mata don Teastas Sóisearach 
le fáil sa leabhar seo.



AN TEASTAS SÓISEARACH

Athchleachtaí Staire don Teastas Sóisearach
Cuideoidh an leabhar seo leis an múinteoir dul siar ar an 
gcúrsa Staire agus tástáil a dhéanamh ar dhul chun cinn na 
ndaltaí. Déantar freastal ar dhaltaí gnáthleibhéil agus ar 
dhaltaí ardleibhéil araon.

ISBN 978-1-85791-430-6 €6.50

An Stair
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Fócas ar an Stair: Téacsleabhar
Gerard Brockie agus Raymond Walsh

Cúrsa iomlán an Teastas Shóisearaigh in aon leabhar amháin. Léaráidí 
lándaite ar fud an leabhair. Téacs soiléir loighciúil, maidir le ‘Triail 
Eolais’ i ngach caibidil, le cinntiú go bhfuil na daltaí ag tabhairt an 
ábhair leo. Súil siar ar na príomhphointí i ndeireadh gach caibidle. 
Freastal ar réimse leathan éirime.

ISBN 978-1-85791-466-5       €16.50

Fócas ar an Stair: Leabhar Gníomhaíochtaí
Leabhar gníomhaíochtaí é seo atá bunaithe ar an 
téacsleabhar thuas.

ISBN 978-1-85791-375-0 €4.50
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An Stair   (téacsanna agus saothair thagartha)



AN TEASTAS SÓISEARACH

Leabhar eolais é seo ina rianaítear teacht agus fás na Críostaíochta 
in Éirinn anuas go dtí na Meánaoiseanna. Tá an leabhar maisithe 
go lándaite agus neart léaráidí ríshuimiúla agus léarscáileanna ann.

ISBN 978-1-85791-475-7 €9.50

Leabhar eolais ina 
rianaítear stair agus 
obair na heagraíochta 
idirnáisiúnta.

ISBN 978-1-85791-528-0 

€9.50

Ré Órga na Mainistreacha

Na Náisiúin Aontaithe:  
Ag Déanamh Síochána

Saothair thagartha don Stair 

An Tíreolaíocht
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An Tíreolaíocht (téacsanna agus saothair thagartha)

Seosamh Ó Cinnéide

Coimhlint sa  
Mheán-Oirthear
Leabhar eolais a 
dhéanann plé ar údar 
na coimhlinte idir 
Iosrael agus na tíortha 
Arabacha.

ISBN 978-1-85791-541-9 

€9.50

Nua Thíreolaíocht Charles Hayes
* 

ISBN 978-1-85791-467-2                    €16.50 ISBN 978-1-85791-468-9   €6.00

Cúrsa iomlán trí bliana i gcomhair 
an Teastais Shóisearaigh. 
Téacsleabhar lándaite agus 
leabhar saothair ar leithligh a 
chomhlánaíonn a chéile. Raidhse 
grianghraf agus léarscáileanna 
sa téacsleabhar ionas gur féidir 
na scileanna riachtanacha a 
fhoghlaim agus a chleachtadh. 
Tá réimse leathan ceisteanna 
sa leabhar saothair, a lán acu 
a bhí ar scrúduithe an Teastais 
Shóisearaigh cheana.



HEADING 1

Sample 1

First paragraph of text....body copy

Sample Pages

Subject

Heading 2
Florence Gavin
€7.50 an leabhar

AN TEASTAS SÓISEARACHSaothair thagartha

don Tíreolaíocht
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Traenacha in Éirnn
Is deacair do dhaoine sa lá atá inniu ann an t-iontas sin a bhain leis 
na chéad traenacha a thuiscint ná a shamhlú féin. B’ionann agus 
spáslong a thuirlingt os a gcomhair iad na traenacha do mhuintir 
na linne sin. Is é atá sa leabhar seo, cuntas spéisiúil ar fhorbairt na 
dtraenacha agus na n-iarnród in Éirinn. Chomh maith leis sin, tá cur 
síos bríomhar ann ar chuid de na heachtraí traenach ba mhó a rug 
aird an phobail i rith na mblianta sin, idir olc agus mhaith. 

ISBN 978-1-85791-837-3     €9.50

An tUisce: Sú na Beatha
Is é atá sa leabhar seo cur síos ar an ngnáthshaol laethúil ag seisear leanaí 
ó thíortha éagsúla agus ar thábhacht an uisce ina saol. Tugtar léargas 
an-mhaith ann ar luach an uisce agus ar na bealaí éagsúla a bhíonn ag na 
leanaí chun teacht air, é a stóráil agus é a úsáid. Beidh an leabhar seo ina 
áis iontach sa bhaile agus ar scoil chun plé a thosú ar chaomhnú acmhainní 
luachmhara nádúrtha mar an t-uisce.

ISBN 978-1-85791-724-6     €7.50

Éire: Léarscáil Bhalla
600 mm x 840 mm
Léarscáil iomlán daite le crochadh sa 
seomra ranga. Dhá thaobh atá uirthi 
ag léiriú na ngnéithe riaracháin agus 
na ngnéithe fisiceacha den tír agus iad 
rianaithe go soiléir.

ISBN 978-1-85791-446-7        €5.50

An Chathair is a Tuairisc
Spléachadh aisteach ar an domhan a fhaightear anseo. Radharc mar a 
gheobhadh duine a bheadh thuas in eitleán ag breathnú síos ar an domhan. 
Ach ní hamháin go bhfeiceann an léitheoir a bhfuil ag titim amach ar an 
talamh. Faigheann sé léargas ar an bhfodhomhan faoin talamh agus an 
bheatha rúnda uile atá ag maireachtáil ann. Saothar traschuraclaim atá sa 
leabhar seo. Gluais Gaeilge-Béarla ann.

ISBN 978-1-85791-359-0        €9

Brian Mac Aongusa

Beatrice Hollyer

Rob Alcraft
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AN TEASTAS SÓISEARACH
Eolaíocht

Im
shaol 

Cúrsaí Dúlra agus Imshaoil

An Eolaíocht (téacsanna agus saothair thagartha)

Líon an Dúlra
Nuachtlitir leictreonach spreagúil í seo faoin 
dúlra agus faoi chúrsaí timpeallachta. Tá 
míreanna spéisiúla ann faoin saol mórthimpeall 
orainn mar aon le cuardaigh focal, oidis etc. 
Foilsítear eagrán uair in aghaidh an tséasúir. Le 
híoslódáil saor in aisce ó www.angum.ie

Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh
Cúrsa iomlán na hEolaíochta don Teastas Sóisearach. Bunsaothar Gaeilge 
é seo agus tá idir ábhar an chúrsa gnáthleibhéil agus an chúrsa ardleibhéil 
clúdaithe iontu.

Tá na trí chuid den chúrsa, An Cheimic, An Bhitheolaíocht agus An Fhisic á 
gcur i láthair i bpacáiste de thrí leabhar ar leith. Tá turgnaimh éigeantacha uile 
an tsiollabais léirithe chomh maith le roinnt mhaith turgnamh breise. 

ISBN 978-1-85791-706-2  €20

Léargas ar an Cholainn Dhaonna
Luann Colombo

* Finín Máirtín

Bunús na bitheolaíochta. Is é bua an 
leabhair ná go dtugann sé le chéile 
blúirí eolais, léaráidí trasghearrtha agus 
samhail le hiomlánú a dhéanamh ar 
thuiscint an dalta ar dhéantús agus ar 
oibriú an choirp; na scamhóga, an t-ae, 
an blaosc, an córas cnámharlaigh, an 
córas riospráide agus an néarchóras. 
De réir mar a chastar na leathanaigh ó 
rannóg go rannóg fágtar gan chlúdach 
ciseal eile den chorp.

ISBN 978-1-85791-675-1  €10.50



HEADING 1
Subject

Heading 2
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AN TEASTAS SÓISEARACH
An Ghaeilge

An Ghaeilge

Foclóir Póca
Eagrán nuashonraithe agus nuadheartha den fhoclóir Gaeilge is mó díol 
riamh. Tá an fhormáid beagáinín níos mó agus tá cló daite ar na ceannfhocail a 
fhágann go bhfuil an téacs an-inléite agus é furasta le teacht ar an bhfocal atá 
uait.

The Foclóir Póca is now available in a newly designed and expanded edition. It 
continues to be the market leader in Irish pocket dictionaries. With a new larger 
format and colour headwords the user will welcome the improved legibility and 
ease of use when searching the dictionary. 

• English-Irish and Gaeilge-Béarla

• Over 30,000 words and usage examples

• Phonetic pronunciation given for all Irish headwords

• Grammatical guide with verb tables    • List of geographical names

Tá treoir fhoghraíochta agus ghramadaí don Ghaeilge san fhoclóir agus anuas ar 
sin tá fáil ar líne ar bhreis treorach i dtaca le ceartfhoghraíoht na Gaeilge  
www.angum.ie

€7.50

ISBN 978-1-85791-924-0

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí
Ar na téacsanna atá molta ag CNCM do shonraíocht Ghaeilge na 
Sraithe Sóisearaí tá na cinn thíos foilsithe ag An Gúm. 

Cuirimid fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí ar chóip mhúinteora 
de na leabhair seo.



HEADING 1
Sbuject

ISBN or extra text
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Teicneolaíocht Ábhar–Adhmad 

Teicneolaíocht Ábhar–Adhmad

Teicneolaíocht Ábhar–Adhmad
Antoine Ó Finneadha

www.angum.ie/iarbhunscoil/

Téacsleabhar nua-scríofa adhmadóireachta don Teastas 
Sóisearach. Cur síos glan simplí ann ar gach gné den 
siollabas, maille le léaráidí daite agus gluais de théarmaí 
chun cabhrú leis an dalta. Cur chuige praiticiúil ag baint 
leis an téacs. Spreagfaidh leagan amach tarraingteach an 
leabhair na daltaí le spéis a chur san ábhar.

Tá 3 chaibidil déag as an leabhar ar fáil le híoslódáil ó 
shuíomh gréasáin an Ghúim. Obair idir lámha iad na cai-
bidlí seo; mar sin, ní hé seo an leagan deiridh den ábhar.

Teicneolaíocht Ábhar–Adhmad
(Téacsleabhar)

Bill Gaughran

Cúrsa iomlan an Teastais Shóisearaigh agus bunús mór eolais ann faoi 
cheird agus Teicneolaíocht na hAdhmadóireachta atá sa leabhar seo. 
Cuideoidh sé le scileanna deartha agus praiticiúla an dalta a fhorbairt.

ISBN 978-1-85791-074-2 €15.50

AN TEASTAS SÓISEARACH

Teicneolaíocht Ábhar–Adhmad (Leabhar Saothair)
John Gilligan

Féadtar an leabhar seo a úsáid i gcomhar le haon téacsleabhar atá molta 
le haghaidh an chúrsa. Ceisteanna a éilíonnn freagraí gearra is ea formhór 
na gceisteanna ann, agus iad curtha le chéile mar a bheidís ar pháipéir 
scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh.

ISBN 978-1-85791-315-6 €7



First paragraph of text....body copy

Heading 2
Florence Gavin
€7.50 an leabhar
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An Ghrafaic Theicniúil

An Reiligiún

An Ghrafaic Theicniúil

An Mhiotalóireacht

An Ghrafaic Theicniúil: Téacs agus Cleachtaí
Philip O’Callaghan

Téacsleabhar é seo a chuireann ar fáil an buneolas ar fad atá 
ag teastáil chun an Ghrafaic Theicniúil a thuiscint agus chun 
tabhairt faoin Teastas Sóisearach ag an nGnáthleibhéal agus ag an 
Ardleibhéal.  Cuirtear prionsabail gheoiméadracha os comhair na 
ndaltaí sa leabhar tríd síos, chomh maith le samplaí oibrithe de na 
prionsabail sin agus neart ceisteanna a bhaineann le hábhar.
ISBN 978-1-85791-672-0 €15

AN TEASTAS SÓISEARACH

Miotalóireacht Bhunúsach
Teicníochtaí & Dearadh Ábhair agus Teicneolaíocht

Seán Ó Tuairisc

Téacs simplí, soiléir agus soláthar cuimsitheach ann le beagnach 400 
léaráid agus fóclóir de théarmaí miotalóireachata.  

€7.50 

*

An Ghrafaic Theicniúil:
Téacs agus Cleachtaí

Leabhar saothair is féidir a úsáid i dteannta an leabhair thuas.
ISBN 978-1-85791-673-7 €6.50



11

An Staidéar Gnó / Eacnamaíocht Bhaile

An Staidéar Gnó 

An Reiligiún An Eacnamaíocht Bhaile
AN TEASTAS SÓISEARACH

Cúrsaí Gnó 1
Cúrsaí Gnó 2
Andy Mc Geady, Dominic McQuillan,  
Éamon Stack

Dhá théacsleabhar atá dírithe ar chúrsa Staidéar 
Gnó an Teastais Shóisearaigh, idir Ardleibhéal 
agus Ghnáthleibhéal.

Eacnamaíocht Bhaile 2000                  
Deirdre Ní Chorcora

Tá siollabas Eacnamaíochta Baile an Teastais Shóisearaigh ina 
iomlán clúdaithe sna trí leabhar seo le chéile:

Eacnamaíocht Bhaile 2000: Cuid a hAon
ISBN 978-1-85791-002-5 €7.00

Eacnamaíocht Bhaile 2000: Cuid a Dó
ISBN 978-1-85791-119-0 €7.00

Eacnamaíocht Bhaile 2000: Cuid a Trí
ISBN 978-1-85791-120-6 €7.00

* 
* 

Eacnamaíocht Bhaile 2000 – leabhair cleachtaí
Trí leabhar cleachtaí agus ceisteanna bunaithe ar ábhar na dtéacsleabhar thuas.

Cuid a hAon: ISBN 978-1-85791-194-7   €3.50   /   Cuid a Dó: ISBN 978-1-85791-237-1   €3.50
Cuid a Trí:  ISBN 978-1-85791-244-9   €3.95

ISBN 978-1-85791-452-8 €11.95
ISBN 978-1-85791-453-5 €12.50
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Póstaeir Bhalla 760 mm x 520 mm

AN TEASTAS SÓISEARACH 

Póstaeir

ISBN 978-1-85791-421-4

ISBN 978-1-85791-422-1

ISBN 978-1-85791-355-2

ISBN 978-1-85791-423-8

ISBN 978-1-85791-351-4

ISBN 978-1-85791-424-5

ISBN 978-1-85791-524-2

ISBN 978-1-85791-426-9

ISBN 978-1-85791-417-7

ISBN 978-1-85791-780-2

ISBN 978-1-85791-418-4

ISBN 978-1-85791-354-5

ISBN 978-1-85791-350-7

ISBN 978-1-85791-779-6

ISBN 978-1-85791-348-4

ISBN 978-1-85791-349-1

ISBN 978-1-85791-352-1

ISBN 978-1-85791-347-7

ISBN 978-1-85791-425-2

 €4 an póstaer

ISBN 978-1-85791-353-1
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AN ARDTEISTIMÉIREACHT
An Mhatamaitic

An Ghaeilge

An Triail
Máiréad Ní Ghráda

Dráma corraitheach faoi chailín a fhágtar ina haonar agus í ag iompar clainne, 
í tréigthe ag an bhfear dár thug sí grá agus ag fimíneacht an phobail dar de 
í. Tá Mailí, an striapach, ar an mbeagán daoine a léiríonn aon trua di ach 
roghnaíonn sí a bealach scanrúil féin le héalú óna cruachás. Tá an dráma seo 
ar chúrsa na hArdteisiméireachta don Ghaeilge.

ISBN 978-1-85791-12-8  €6.95

An Mhatamaitic / An Ghaeilge 

Téacs & Trialacha 3: Tionscadal Mata
O.D. Morris, Paul Cooke, Paul Behan

Matamaitic na hArdteistiméireachta ar an nGnáthleibhéal
Snáitheanna 1-5
Tá réimse mór ceisteanna sa leabhar seo a threoraíonn na daltaí ón leibhéal 
is bunúsaí go dtí caighdeán an scrúdaithe. Tá siad curtha i gcomhthéacs an 
ghnáthshaoil ar mhaithe le húsáid matamaitice sa chomhthéacs sin a léiriú.

Tá tuilleadh eolais faoi théacsleabhair eile sa tsraith seo, Tionscadal Mata,  
ar fáil ar shuíomh gréasáin COGG www.cogg.ie 

Téacs & Trialacha 4, 5, 6 & 7
Ar fáil ó COGG  www.cogg.ie

Úrscéalta do dhéagóirí
Tá soláthar breá d’ábhar léitheoireachta do dhéagóirí 
curtha amach ag An Gúm agus cur síos air in Catalóg: 
Leabhair agus Áiseanna eile don aos óg. Idir shaothair 
phróis agus leabhair eolais ann. Is féidir an chatalóg seo 
a cheadú ach cuairt a thabhairt ar ár suíomh gréasáin 
www.angum.ie

ISBN 978-1-85791-829-8 

€19.99

www.focloir.ie
Foclóir nua Béarla-Gaeilge. Eolas 
gramadaí agus comhaid fuaime ag 
dul leis an ábhar Gaeilge.

www.teanglann.ie 
EID agus FGB

Ar an suíomh seo tá leaganacha 
inchuardaithe leictreonacha 
de English-Irish Dictionary (de 
Bhaldraithe, 1959) agus de Foclóir 
Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977), an 
dá fhoclóir atá mar phríomhfhoinsí 
tagartha ag pobal na teanga le fada.

 €4 an póstaer

*
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AN ARDTEISTIMÉIREACHT
A

n Stair

Téacsleabhar atá dírithe ar 
Réimse Staidéir Stair na hEorpa 
agus an Domhain Níos Leithne, 
1815-1992, i Siollabas 
na hArdteiste.

An Stair: téacsanna agus saothair thagartha

€16.80

Coimhlint sa 
Mheán-Oirthear
Leabhar eolais a 
dhéanann plé ar údar 
na coimhlinte idir 
Iosrael agus na tíortha 
arabacha.

€9.50

Náisiúnstáit agus Teannas Idirnáisiúnta, 1871-1920
An Eoraip agus an Domhan Mór, Rogha 2
Seán Delap

Tá an téacsleabhar seo dírithe ar Réimse Staidéir Staire An Eoraip agus 
an Domhan Mór, 1815-1992 i Siollabas na hArdteistiméireachta. Cuid 
thábhachtach den staidéar ar an Stair sa siollabas is ea úsáid a bhaint as 
doiciméid. Ligeann sin don dalta a bheith ina stáraí, tríd an ábhar stairiúil 
a bhaineann leis na gnéithe liostaithe den chúrsa a scrúdú go mion. Tá 
foclóirín bun leathanaigh agus foclóirín cúil léi.

ISBN 978-1-85791-670-6

€16.50

€19.95

Na Náisiúin Aontaithe: 
Ag Déanamh Síochána
Leabhar eolais ina rianaítear 
stair agus obair na 
heagraíochta idirnáisiúnta.

€9.50

ISBN 978-1-85791-528-0
ISBN 978-1-85791-541-9

Tá an téacsleabhar seo dírithe 
ar Réimse StaidéirStair na hÉireann, 
1815-1993 i Siollabas na 
hArdteistiméireachta. 

Ar Thóir an Fhlaithis, agus
Tionchar na Críochdheighilte, 1912-1949
Vincent Foley

Deachtóireacht agus Daonlathas,
1920-1945 (Rogha 3)  Seán Delap

An Pholaitíocht agus an tSochaí i dTuaisceart Éireann, 1949-1993 
(Stair na hÉireann, Rogha 5) 
Francis T. Holohan  

Is é atá sa téacsleabhar seo ná An Pholaitíocht agus an tSochaí i dTuaisceart Éireann, 
1949-1993, arb é Rogha 5 é sa Réimse Staidéir Staire Stair na hÉireann, 1815-1993 i 
Siollabas na hArdteistiméireachta. Is leagan Gaeilge é ar Politics and Society in Northern 
Ireland, 1949-1993. Tá Gluais chuimsitheach Gaeilge-Béarla i gcúl an leabhair agus i mbun 
na leathanach.  ISBN 978-1-85791-926-4

€15
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Beo Beathach! 
Edel Conway agus Lorna Freeborn

Cúrsa san Eacnamaíocht Bhaile le haghaidh na 
hArdteistiméireachta á cur i láthair in dhá imleabhar. 
Tá eolas ann i dtaobh an bhia, eolaíocht an bhia agus 
thionscal an bhia, i dtaobh chúrsaí an teaghlaigh 
agus i dtaobh bhainistiú acmhainní an teaghlaigh, 
cúrsaí tomhaltais, cúrsaí dlí, etc. Déantar freastal 
ann ar iomlán an tsiollabais. Tarraingítear aird ar na 
gnéithe gaolmhara den chúrsa agus déantar deighilt 
shoiléir ó thús deireadh idir an t-ardleibhéal agus an 
gnáthleibhéal. Tá achoimre agus raidhse ceisteanna is 
gníomhaíochtaí éagsúla i ndeireadh gach caibidle mar 
áis foghlama agus mar áis le dul siar ar an ábhar agus 
daltaí ag réiteach do na scrúduithe.

Beo Beathach! Cuid a hAon
ISBN 978-1-85791-547-1 €16.50 

Beo Beathach! Cuid a Dó
ISBN 978-1-85791-616-4 €9.50

Beo Beathach! Leabhar Saothair
Leabhar saothair ina bhfuil raidhse ceisteanna ar 
ábhar gach ceann de na 34 caibidil atá sa téacsleabhar 
Beo Beathach! Cuid a hAon. Cuideoidh an leabhar 
seo go mór le daltaí a bheidh ag réiteach don 
Ardteistiméireacht.

ISBN 978-1-85791-548-8 €6.50

An Eacnamaíocht Bhaile / An Fhisic

An Eacnamaíocht Bhaile

An Fhisic

€25

Fisic don Ré Nua
Dan O’Regan

Scríobhadh an téacsleabhar seo le freastal ar Shiollabas na hArdteistiméireachta, 
agus tá cúrsa iomlán ann do dhaltaí Ardleibhéil agus Bunleibhéil. Leagtar béim ar 
leith ar theoiricí na Fisice a úsáid agus a chur i bhfeidhm sa ghnáthshaol. Tugtar 
sainmhínithe, rialacha agus coincheapa tábhachtacha i mboscaí téacs ar imeall 
na leathanach agus ag deireadh gach rannóige tá fadbhanna agus na freagraí a 
ghabhann leo.

* 

* 

*

ISBN 978-1-85791-749-9
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A
n Ealaín

Tuiscint don Ealaín
Cúrsa iomlán na hArdteistiméireachta. Leagan Gaeilge é seo 
den leabhar Appreciating Art for Leaving Certificate le hÁine 
Ní Charthaigh agus Aidan O’Sullivan. Tá 39 caibidil den leabhar 
ar fáil le híoslódáil saor in aisce ó www.angum.ie/iarbhunscoil/  
Cuirfear tuilleadh caibidlí ar fáil ar an dóigh chéanna go dtí go 
mbeidh an leabhar féin réidh le cur i gcló. 

An Ealaín (téacsanna agus saothair thagartha)

Leathchéad Péintéir Éireannach
Michael Wynne

Leathchéad pictiúr oladhathanna roghnaithe ag an údar ón 
mórchnuasach ealaíne atá sa Dánlann Náisiúnta, ó Ghaspar Smitz a 
chláraigh le cuallacht Naomh Lúcás i mBaile Átha Cliath i 1681 go dtí 
Jack Yeats, mórphéintéir na tíre sa 20ú hAois.

€5

* 

Dealbhóireacht Éireannach ó 1600 i leith
Anne Crookshank

Cur síos sa leabhar ealaíonta, taitneamhach seo ar dhealbhóireacht le ceithre chéad bliain 
anuas in Éirinn. Roinntear an leabhar ina cheithre chuid de réir na n-aoiseanna agus léirítear 
saintréithe stíle agus ábhair na ndealbhóirí i slí shoiléir chuimsitheach.

€6.50

Ealaín Éireannach ó 1600 i leith
Anne Crookshank

Pléitear le forbairt na healaíne in Éirinn ó aois go haois agus 
scrúdaítear na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir í agus a raibh/bhfuil 
ar siúl sna healaíona go hidirnáisiúnta. 

€6.50



17

AN ARDTEISTIMÉIREACHT
An Téarmaíocht

An Reiligiún 

An Téarmaíocht
www.tearma.ie
Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge ar fáil ar líne.

An Gnó / An Reiligiún / An Téarmaíocht

A
n G

nó

Foclóir Reiligiúin  (Dlúthdhiosca)
Institiúid Oideachais Mater Dei

Foclóir téarmaí é seo atá dírithe ar an siollabas reiligiúin 
atá leagtha amach don Teastas Sóisearach agus don 
Ardteistiméireacht. Taisce chuimsitheach atá ann a bhfuil 
idir shaintéarmaí agus théarmaí atá comónta i saol an 
duine clúdaithe ann.

ISBN 1-85791-576-3  €9.50

An Gnó - Saol Dinimiciúil: Cuid a hAon
Gregory O’Connor & John Roebuck

Gnó na hArdteistiméireachta: Cuid 1

Is é aidhm an leabhar seo tuiscint ar thábhacht na fiontraíochta a chothú, 
agus dearcadh dearfach agus eiticiúil a chruthú i leith na fiontraíochta i 
saol an ghnó agus i saol an dalta féin.

ISBN 1-85791-523-2 €12.00

*An Gnó – Saol Dinimiciúil : Cuid a Dó
Gregory O’Connor & John Roebuck

Clúdaítear na téarmaí seo a leanas sa leabhar seo: An Bhainistíocht, An 
Fhiontraíocht, An Gnó Idirnáisiúnta agus An Timpeallacht Idirnáisiúnta 
Trádála. Tá gluais i mbun na leathanach chomh maith le gluais 
chuimsitheach Gaeilge-Béarla i gcúl an leabhair freisin.

ISBN 978-1-85791-477-1 €12.00



Ar leibhéal amháin is scéal eachtraíochta é a bhogann ar aghaidh 
go mear agus go spleodrach. Ar leibhéal eile, iniúchadh ar an 
gcoinníoll daonna atá ann ar dhálaí an tsaoil ina maireann cuid 
againne agus siadsan anois. Is é an scéal mór é nach mian linn a 
chloisteáil. Is é scéal ár linne é.

Tugann an t-úrscéal seo orainn féachaint isteach sna súile ar na 
daoine sin thar tír isteach a chastar orainn ar an tsráid gach lá. 
Gaeilge shnasta shimplí inléite atá ann, stíl theann shrianta a 
chuirfeadh siansa corraitheach ceoil i gcuimhne duit. Is maith a 
fhreagraíonn an stíl sin do dhán na gcarachtar, dá ndaonnacht 
agus dá bpian; cuireann sí friotal ar éamh cráite a dtosta.

GLUAISEACHT
Alan Titley

Is é atá san úrscéal seo ná scéal dóchais agus uafáis na ndaoine 
sin a raibh orthu teitheadh ón gcogadh ina dtír dhúchais, dia-
naistear trasna an ghaineamhlaigh a chur díobh, éalú isteach i 
ndúnfort na hEorpa agus a bhain an tír seo amach ainneoin na 
géarleanúna, bhagairt an bháis agus an chíor thuathail thart 
orthu feadh na slí.

ISBN 978-1-85791-755-0

€7.50                       134 lch



Foirm Ordaithe
An Iar-Bhunscoil – Téacsleabhair agus Áiseanna

 Líon Teideal Uimhir Chatalóige Praghas €
An Chathair is a Tuairisc GR1618 9.00
An Chill GR1608 4.00
An Ciorcal GR1671 4.00
An Córas Díleáite GR1809 4.00
An Croí GR1808 4.00
An Domhan GR1616 4.00
An Eoraip GR1669 4.00
An Frog GR1611 4.00
An Ghrafaic Theicniúil (Leabhar Saothair) IT567 6.50
An Ghrafaic Theicniúil (Téacsleabhar) IT566 15.00
An Gnó – Saol Dinimiciúil: Cuid 1 IT430 12.00
An Gnó – Saol Dinimiciúil: Cuid 2 IT412 12.00
An Grianchóras GR1725 4.00
An Nítrigin GR1613 4.00
An Phéist Talún GR1609 4.00
An Triail IT336 6.95
An tSúil GR1610 4.00
An tUisce: Sú na Beatha GR1782 7.50
Ar Thóir an Fhlaithis, agus Tionchar na Críochdheighilte IT583 19.95
Athchleachtaí Staire don Teastas Sóisearach IT403 6.50
Beo Beathach! Cuid 1 IT445 16.50
Beo Beathach! Cuid 2 IT504 9.50
Beo Beathach! (Leabhar Saothair) IT446 6.50
Codáin GR1674 4.00
Coimhlint sa Mheán-Oirthear GR1726 9.50
Cúrsaí Gnó 1 IT352 11.95
Cúrsaí Gnó 2 IT360 12.50
Dé Ocsaíd-Charbóin GR1614 4.00
Deachtóireacht agus Daonlathas, 1920-1945 IT407 16.80
Dealbhóireacht Éireannach ó 1600 i leith IT241 6.50
Eacnamaíocht Bhaile 2000 Cuid 1 IT301 7.00
Eacnamaíocht Bhaile 2000 Cuid 2 IT335 7.00
Eacnamaíocht Bhaile 2000 Cuid 3 IT339 7.00
Eacnamaíocht Bhaile 2000 Leabhar Cleachtaí 1 IT347 3.50
Eacnamaíocht Bhaile 2000 Leabhar Cleachtaí 2 IT348 3.50
Eacnamaíocht Bhaile 2000 Leabhar Cleachtaí 3 IT349 3.95
Ealaín Éireannach ó 1600 i leith IT252 6.50
Éire: Léarscáil Bhalla IT406 5.50
Eolaíocht an Teastas Shóisearaigh IT600 20.00
Fisic don Ré Nua IT617 25.00
Fócas ar an Stair (Leabhar Gníomhaíochta) IT391 4.50
Fócas ar an Stair IT407 16.50
Foclóir Póca IT234 6.35
Foclóir Reiligiúin IT476 9.50
Foclóir Scoile (Bog) IT332 8.00
Foclóir Scoile (Crua) IT334 12.00
Foclóir Reiligiúin IT476 9.50
Léargas ar an Cholainn Dhaonna IT556 10.50
Leathchéad Péintéir Éireannach IT337 5.00
Miotalóireacht Bhunúsach IT245 7.50
Na Fiacla GR1666 4.00
Na Náisiúin Aontaithe: Ag Déanamh Síochána GR1723 9.50
Na Séasúir GR1665 4.00
Náisiúnstáit agus Teannas Idirnáisiúnta, 1871-1920 IT472 16.50
Nua-Thíreolaíocht (Leabhar Saothair) IT408 6.00
Nua-Thíreolaíocht (Téacsleabhar) IT405 16.50
Polagáin GR1673 4.00
Ré Órga na Mainistreacha GR1721 9.50
Téacs & Trialacha 1 IT632 14.00
Téacs & Trialacha 2 IT639 18.90
Téacs & Trialacha 3 IT634 19.90
Teas GR1615 4.00
Teicneolaíocht Ábhar – Adhmad (Leabhar Saothair) IT381 7.00
Teicneolaíocht Ábhar – Adhmad (Téacleabhar) IT323 15.50
Traenacha in Éirinn GR1825 9.50
Triantáin GR1670 4.00
Uillinneacha GR1672 4.00
Uisce GR1612 4.00
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