
1 Rìgh Alba aig coinneamh Pàrlamaid ann an 1293

2 Far an do choinnich Pàrlamaid air 9 Gearran 1293

3 Dh’fheuch Seumas II ann an 1457 ri bacadh a chur air an spòrs seo

4 Thachair seo ann an 1707

5 Dè bha againn ann an Alba air 1 Màrt 1979 agus air 11 Sultain 1997

6 Bha an dara ceist ann an referendum 1997 mu dheidhinn seo

7 An seòrsa Pàrlamaid a chaidh a stèidheachadh an dèidh referendum 1997

8 A’ mìos a choinnich a’ Phàrlamaid an toiseach ann an 1999
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Ainm:

mu Phàrlamaid na h-Alba
Ceistean



Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ gabhail cho-dhùnaidhean

a bhios a’ bualadh air an t-saoghal againn bho latha gu

latha agus faodaidh i laghan a chruthachadh mu

chaochladh nithean. ’S e cùisean
a thathar

a’ gabhail orra seo.

Am measg nan cùisean seo tha:

Chan urrainn do Phàrlamaid na h-Alba laghan a

chruthachadh mu chùisean glèidhte. ’S e

a bhios a’ gabhail gnothaich

riutha seo.

Eisimpleirean de chùisean glèidhte:

Na nì Pàrlamaid na h-Alba

Chaidh ìomhaigh ‘Urram na h-Alba’ a chruthachadh leis

a' cheard-airgid
.

Chaidh an ìomhaigh a bhuileachadh air Pàrlamaid na h-Alba le

A Mòrachd mar chomharrachadh air fosgladh togalach

Pàrlamaid na h-Alba Disathairne 9 Dàmhair 200 .

Tha an ìomhaigh ùr na cuimhneachan air Urram no

Seudan-crùnachaidh na h-Alba – an Crùn, an Claidheamh

agus an t-Slat Rìoghail.

Sgrìobh air an dealbh gus trì mìrean nan ‘Urram’ a shealltainn.
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Urram na h-Alba



Bidh laghan ùra a’ tòiseachadh mar mholadh ris an canar .

Ìre 1
Bidh comataidh a’ gabhail beachd air a’ Bhile.

Bidh a’ Phàrlamaid a’ deasbad agus a’ bhòtadh.

Ìre 2
Bidh a’ chomataidh a’ gabhail beachd air na tha am broinn a’ Bhile

agus faodaidh i a dhèanamh.

Ìre 3
Bidh a’ Phàrlamaid làn a’ a’ Bhile agus an uair

sin a’ co-dhiù a bu chòir a h-aonta a chur

ris gus nach bu choir.

Faodaidh Buill bhòtadh: , no

Aonta Rìoghail
Bidh am Bile a’ dol na an dèidh don Bhanrigh Aonta

Rìoghail a thoirt seachad.

A’ gabhail ri laghan ann am Pàrlamaid na h-Alba

Cuir crìoch air an dealbh leis na faclan agus
le dealbh den chluaran a th’ air an gràbhaladh
air an Lorg-shuaicheantais.

An Lorg-shuaicheantais



Dealbhadh an togalaich

Chaidh togalach Pàrlamaid na h-Alba a dhealbhadh

leis na h-ailtirean
à Barcelona san

Spàinn agus RMJM, companaidh stèidhichte an Dùn

Èideann.

Dè na stuthan a chaidh a chleachdadh anns an togalach?

Càite am faic thu an cumadh seo? A bheil e a’ cur càil na

do chuimhne ?

Ciamar as urrainn dhut do

bheachdan a nochdadh ann

am Pàrlamaid na h-Alba?

Feuch ri 5 dòighean air a’ char as lugha

a lorg a leigeas fhaicinn do Phàrlamaid

na h-Alba na tha thu a’ smaoineachadh.

Airson barrachd fiosrachaidh mu ghoireasan ’s mu thurasan foghlaim:
Làrach-lìn: www.scottish.parliament.uk/vli/education
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