
 
 

Freagraí ar Thráth na gCeis 
1 (b) fomhuireán; 2 (c) Everest; 3 (b) Nautilus; 4 (a) Mhaigh Nuad; 

 5 (b) scátháin; 6 (a) Lios Mór

Ríomhairí

Tuigimid uile gur féidir a lán eolais a choimeád agus a shórtáil ar ríomhaire. 
Má theastaíonn uait eolas a fháil ar rud ar bith, beagnach, is féidir ceist a 
chlóscríobh isteach i ríomhaire agus i gceann cúpla soicind, gheobhaidh 
tú freagra. Tá dhá uimhir an-tábhachtach san obair seo – is iad sin 0 agus 
1. Thuig George Boole go bhféadfá an-chuid oibre a dhéanamh leis an dá 
uimhir sin. Is í obair Bhoole an tús i ndearadh ríomhairí, agus sa chóras 
sórtála eolais a bhíonn i ríomhairí. Sa chóras seo, seasann 1 do FÍOR agus 
0 do BRÉAGACH. Sa ghníomhaíocht ‘Cártaí Cliste’ thall, feicfidh tú conas is 
féidir eolas a shórtáil tríd an gcóras seo. 

Cártaí Cliste
Sa phictiúr, tá eolas ar chártaí faoi thriúr páistí, Maidhc, Mollaí agus Eoin. Tá 
súile gorma ag Mollaí. Is maith léi úlla agus is maith léi damháin alla freisin. 
Níl súile gorma ag Eoin. Is maith leis úlla ach ní maith leis damháin alla. Tá 
súile gorma ag Maidhc ach ní maith leis úlla ná damháin alla. Bheadh sé 
deacair cuimhneamh ar an eolas sin uile go ceann i bhfad.
Mar sin, stóráil an t-eolas ar chártaí. Ansin féach cé chomh héasca is atá 
sé eolas a fháil as an stór nuair a úsáideann tú poll do FÍOR agus nuair a 
úsáideann tú scoiltín do BRÉAGACH.

Bunábhair:
•	 Paca	cártaí	bána	(blank)	nó	paca	bileog	righin	(stiff)	atá	ar	 

an méid céanna
•	 Uirlis	chun	poill	agus	scoiltíní	a	dhéanamh
•	 Bosca	do	na	cártaí
•	 Pinn	luaidhe

Treoracha:
1. Úsáid an t-eolas atá agat faoin triúr páistí, Maidhc, Mollaí agus Eoin. 

Sa sampla, d’athraíomar an t-eolas go ceisteanna simplí gairide:
	 •	 Súile	gorma?
	 •	 Buachaill?
	 •	 An	maith	leis/léi	úlla?
	 •	 An	maith	leis/léi	damháin	alla?
2. Scríobh an t-eolas faoi gach páiste ar chárta ar leith (separate). Ar 

gach cárta, taifead an freagra: 
 (a) cuir poll ann do FÍOR
 (b) cuir scoiltín ann do BRÉAGACH
 (Féach ar an léaráid).
3. Coimeád na cártaí i mbosca. Caithfidh aghaidh nó cúl na gcártaí uile 

bheith sa treo céanna agus caithfidh siad bheith ag gobadh amach 
thar bharr an bhosca.

4. Chun eolas a fháil, cuir peann luaidhe trí phoill na gceisteanna ina 
bhfuil suim agat.  Mar shampla: cé hiad na páistí a bhfuil súile gorma 
acu?		Ní	ardóidh	tú	ach	na	cártaí	a	bhfuil	poll	iontu	don	cheist	sin.		

Dúshlán breise
Déan stóras cártaí faoi na páistí uile sa rang. Is féidir eolas breise a chur 
ar na cártaí mar shampla, súile donna, cailín, ciotóg, nó aon rud eile atá 
suimiúil, dar leat.

Fomhuireáin

Ar	léigh	tú	an	scéal	20,000	Leagues	under	the	Sea?	Scríobh	Jules	Verne	
é	agus	foilsíodh	(published)	é	sa	bhliain	1870.	Sa	leabhar,	déanann	Verne	
cur síos ar long a bhí ábalta tumadh faoi na tonnta agus teacht aníos arís 
go barr an uisce nuair a theastaigh uaithi. Is é Nautilus an t-ainm a bhí 
ar an long agus bhí an Captaen Nemo i bhfeighil uirthi. Sa leabhar, tá cur 
síos iontach ar throid in aghaidh scuide	(squid)	ollmhóire.	Mhínigh	Verne	
go mion conas a d’oibrigh an long. Úsáideann fomhuireáin an lae inniu an 
teicneolaíocht	chéanna	a	bhí	in	úsáid	sa	Nautilus	i	scéal	Verne.	
Ar	fud	an	domhain	d’úsáid	cabhlaigh	(navies)	na	fomhuireáin	a	dhear	John	
Holland. Bhí an-tábhacht le fomhuireáin sa Chéad Chogadh Domhanda 
agus sa Dara Cogadh Domhanda. Sa lá atá inniu ann, is ar thaighde 
agus ar thaiscéaladh (exploration) faoi uisce is mó a bhíonn fomhuireáin 
ag obair, cé go n-úsáideann roinnt tíortha iad go fóill, is dócha, chun 
spiaireacht a dhéanamh. 

Arbh eol duit?
Thiar san 1940idí, rinne eolaithe tuar nach mbeadh gá ag an 
domhan le níos mó ná cúig ríomhaire riamh!

Dúshlán duit – amadóir 
10 soicind a dhearadh

Is obair an-chasta í fomhuireán a dhearadh ach, ar ndóigh, deir daoine gur 
ghinias	é	John	Holland.	Ach	is	féidir	rudaí	níos	simplí	a	airgeadh.	An	bhfuil	
cumas	(aptitude)	an	aireagóra	ionatsa?	An	féidir	leat	amadóir	a	dhéanamh	
a	amóidh	10	soicind	go	cruinn,	arís	agus	arís	eile?	Is	dócha	go	mbeidh	
ort tabhairt faoi (attempt) seo cúpla uair sula n-éireoidh leat – is maith an 
tástáil é ar an tslí a réitíonn tú fadhbanna.

Bunábhair – seans go mbeadh roinnt acu seo úsáideach: 
•	 Cartáin	nó	buidéil	phlaisteacha	
•	 Cupáin	phlaisteacha	nó	cupáin	chairtchláir	
•	 Uisce	
•	 Gaineamh	tirim	
•	 Boscaí	cairtchláir	
•	 Tiúbanna	cairtchláir	
•	 Mirlíní	
•	 Seilitéip	
•	 Siosúr	
•	 Stopuaireadóir	nó	clog	a	bhfuil	snáthaid	soicind	air	chun	an	t-amadóir	

a thástáil. 
•	 Duine	a	chabhróidh	leat	d’aireagán	a	amú

Treoracha: 
1. Smaoinigh conas a dhéanfaidh tú an t-amadóir. B’fhéidir go bhféadfá 

uisce	ag	sileadh	a	úsáid.	Cad	faoi	ghaineamh	ag	sileadh?	Nó	mirlín	
ag	rolladh?	B’fhéidir	go	bhfuil	do	chuid	smaointe	féin	agat.	

2. Déan plean: cad a dhéanfaidh tú agus cad a theastóidh uait chun é a 
dhéanamh. 

3.	Dear	é.	Déan	tástáil	air.	An	amaíonn	sé	10	soicind	go	cruinn?	
4. Mura n-amaíonn, athraigh an dearadh go dtí go n-amóidh sé 10 

soicind go cruinn

Pléigh: 
An	raibh	ort	an	chéad	dearadh	a	rinne	tú	a	athrú?	Cad	iad	na	deacrachtaí	
a	bhí	agat	ag	déanamh	an	amadóra?	An	raibh	tú	gar	don	10	soicind?	 
Cé	chomh	gar?

Feicim le mo shúile 
Is féidir le mairnéalaigh peireascóp a úsáid chun rudaí atá ar dhromchla 
an uisce a fheiceáil, má tá siad i bhfomhuireán nach bhfuil ródhomhain san 
uisce. Is uirlis úsáideach é peireascóp má tá mairnéalaigh ag déanamh 
spiaireachta. Tarraingíonn siad an peireascóp ar ais isteach san fhomhuireán 
chun é a cheilt nuair nach bhfuil sé in úsáid acu. 
Déan peireascóp duit féin sa chéad ghníomhaíocht eile agus faigh amach 
conas a oibríonn sé. Tá na treoracha casta – seans go mbeidh cabhair uait 
chun é a dhéanamh.

BUNÁBHAIR: 
•	 2	scáthán	(	tá	na	cinn	phlaisteacha	oiriúnach)	
•	 Siosúr	
•	 Seilitéip	
•	 2	chartán	bainne	nó	sú	(bíodh	siad	glan)	
•	 Peann	luaidhe	
•	 Rialóir	
AIRE: Iarr ar dhuine fásta cabhrú leat na cartáin a ghearradh
TREORACHA: 
1.  Gearr an barr de chartán amháin. 
2.  Gearr amach cearnóg ar thaobh amháin in aice le bun an chartáin. 
3.  Tomhais 7 cm aníos ar chúl dhá thaobh an chartáin. Cuir marc ansin leis an 

bpeann luaidhe. 
4.  Úsáid an rialóir chun líne thrasnánach a tharraingt ón marc seo go dtí an 

coirnéal in aice leis an gcearnóg a ghearr tú. Féach ar na léaráidí. 
5.  Tarraing líne cosúil léi seo ar an taobh eile den chartán. 
6.  Gearr ar na línte seo. 
7.  Cuir an scáthán isteach sna scoiltíní (slits) atá déanta agat. Seans go mbeidh 

ort iad a ghearradh sa chaoi go n-oirfidh siad don spás. 
8.  Déan céim 1 – 7 arís leis an gcartán eile. 
9.  Cas cartán amháin bun os cionn agus sleamhnaigh isteach sa chartán eile é. 
10.  Bí cinnte go bhfuil cearnóg amháin amach romhat agus go bhfuil an 

chearnóg eile sa treo eile. 
11.		Féach	tríd	an	gcearnóg	ag	an	mbun.	Cad	a	fheiceann	tú?	
SMAOINIGH AIR SEO:
Ag brath ar an mbealach ina mbeireann tú ar an bpeireascóp, is féidir 
féachaint timpeall ar chúinní, os cionn cloigeann daoine nó istigh faoin mbord! 
Pléigh	le	do	mhúinteoir	conas	a	oibríonn	peireascóp.	Cén	chaoi	a	gcabhraíonn	
na	scátháin	leat	rud	a	fheiceáil?

Maidhc
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Ionad Oideachas Eolaíochta

Tá an-cháil ar 
Éirinn maidir lena 
cuid ceoil, lena cuid 
litríochta agus lena 
cuid fi líochta. Agus tá 
cáil ar Éirinn maidir 
lena heolaithe agus 
lena haireagóirí 
(inventors) freisin. 
I mbliana, beimid 
ag ceiliúradh shaol 
George Boole. Rugadh 
é 200 bliain ó shin, sa 
bhliain 1815. B’eolaí 
é, ba fhile é agus ba 
theangeolaí (linguist) 
é, ach tá cáil air inniu 
mar mhatamaiticeoir 
den scoth. Ceapadh 
(was appointed) é ina 
Ollamh le Matamaitic i 
gColáiste na hOllscoile 
Corcaigh in 1849. Gan 
an obair a rinne Boole, 

seans maith nach 
mbeadh an t-idirlíon, 
ná na ríomhairí atá 
ar fáil inniu, againn. 
Samhlaigh an domhan 
gan ríomhaire, gan 
fón póca!

In Éirinn, i measc 
eolaithe agus 
aireagóirí cáiliúla 
eile, tá Robert Boyle 
ann. Rugadh é i Lios 
Mór sa bhliain 1627. 
Chaith sé a shaol le 
taighde (research) 
eolaíoch. B’fhearr le 
Robert an cheimic 
mar ábhar agus deir 
roinnt daoine gur 
bhunaigh (founded) 
sé an cheimic 
nua-aimseartha. 
Rinne sé obair ar 
gháis agus is í sin 

an obair is cáiliúla a 
rinne sé, ach rinne 
sé a lán oibre eile ar 
an eolaíocht freisin. 
Níos mó ná dhá chéad 
bliain ó shin, bhí 
sagart Éireannach ann 
darbh ainm Nicholas 
Callan agus d’airg sé 
leictreamaighnéad a 
bhí ábalta dhá thona 
iarainn a ardú! D’airg 
sé cadhnra (battery) 
an-chumhachtach 
freisin. Chuir daoine 
an leasainm ‘cadhnra 
Mhaigh Nuad’ ar an 
gcadhnra sin. Tomhais 
cá raibh cónaí ar 
Nicholas!

Rugadh John 
Holland i Lios 
Ceannúir i gCo. an 
Chláir sa bhliain 1841. 

Dhear sé fomhuireáin 
(submarines) a 
bhí in úsáid i Stáit 
Aontaithe Mheiriceá, 
sa Bhreatain, sa 
tSeapáin agus san 
Ísiltír. Sa bhliain 
1945, d’airg James 
Martin an chéad 
suíochán eisteilgthe 
(ejector); b’Éireannach 
é Martin freisin. Is 
aireagán an-suimiúil 
é an suíochán seo. An 
bhfaca tú aon cheann 
de scannáin James 
Bond? Thiomáin Bond 
carr a raibh suíochán 
eisteilgthe ann. Nuair 
nár thaitin daoine 
leis, d’úsáid sé an 
suíochán chun iad a 
chaitheamh suas go 
hard sa spéir. 

Ar ndóigh, ní 
tharlaíonn a leithéid 
ach amháin i scéalta, 
ach tá suíochán 
eisteilgthe ann in 
eitleáin trodaíochta 
(fi ghter) – tá an píolóta 
in ann é a úsáid má tá 
sé i ndainséar. 

Cé nach mbíonn 
gach aireagán chomh 
neamhghnách 
céanna le suíochán 
eisteilgthe, bíonn 
roinnt acu 
an-tábhachtach. Agus 
muid i lár an fhómhair, 
an bhfeiceann tú níos 
mó damhán alla agus 
pilibíní eitre (daddy 
long legs) istigh sa 
teach, ag lorg foscaidh 
(shelter) ón bhfuacht? 
Tá roinnt daoine 

ann nach maith leo 
damháin alla agus 
d’airg Tony Allen 
earra a bheireann 
ar dhamháin alla; 
is Éireannach eile é 
Tony! Beireann an 
Spider Catcher ar 
an damhán alla go 
cúramach agus is 
féidir é a ligean saor 
amuigh faoin aer 
ansin. Ghnóthaigh 
an Spider Catcher 
gradaim (awards) 
agus tá sé ar díol 
anois ar fud an 
domhain.

Lean ort ag léamh 
agus ag foghlaim faoi 
aireagóirí, faoina 
gcuid aireagán agus 
faoin eolaíocht a 
bhaineann leo. 

Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 
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Scientists 
and inventors  

Eolaithe agus 
Aireagóirí

Tá an t-eolas léite agat ar eolaithe cáiliúla na hÉireann. 
Freagair na ceisteanna seo anois. 
Tá na freagraí ar leathanach eile.

1. Dhear John Holland an 
 (a) ríomhaire (b) fomhuireán (c) micreascóp nua-aimseartha.

2. Phós George Boole Mary 
 (a) na hEaragaile (b) Chorrán Tuathail (c) Everest.

3. Bhí an Captaen Nemo i bhfeighil ar an 
 (a) Lusitania (b) Nautilus (c) Titanic.

4. D’airg Nicholas Callan cadhnra 
 (a) Mhaigh Nuad (b) Mhaigh Eo (c) Mhaigh Chromtha.

5. Taobh istigh de pheireascóp bíonn 
 (a) sceana (b) scátháin (c) scuaba.

6. Rugadh Robert Boyle i 
 (a) Lios Mór (b) Lios an Uisce (c) Lios an Bhaile.

Breis eolais
Tá breis eolais ar eolaithe cáiliúla eile na hÉireann, Francis Beaufort 

mar shampla, ar:
http://www.askaboutireland.ie/learning-zone/primary-

students/5th-+-6th-class/science/science-full-story/
famous-scientists/ 

Tráth na gCeist

Fíricí Fónta
• Phós George Boole Mary Everest. An sliabh is airde ar domhan, 

Everest, ainmníodh as (named after) a huncail é. 

• Tá gaol idir damháin alla agus pilibíní eitre. Maireann (live) pilibíní eitre 
ar gach ilchríoch (continent) seachas Antartaice. Tá siad ar an domhan 
le níos mó ná 400 milliún bliain.

• Ba bhád iomartha (rowboat) é an chéad fhomhuireán. D’airg Cornelis 
Drebbel an t-árthach (vessel) aisteach fo-uisce seo in 1620. Chuaigh 
sé síos chomh domhain le 4.5 méadar. 

• Is trí sheans a tharlaíonn roinnt de na haireagáin! Na daoine sin a 
d’airg cumhdach bolgóideach (bubble wrap), bhí siad ag iarraidh 
páipéar balla plaisteach a airgeadh ach theip orthu. Is trí thimpiste a 
tharla an chéad mhála tae freisin! 

Arbh eol duit?
Ní gá d’aireagóir bheith ina dhuine fásta. Bíonn an Taispeántas Eolaí Óg agus 

Teicneolaíochta BT ar siúl i mBaile Átha Cliath gach bliain, i mí Eanáir. Le 47 bliain 

anuas, tá daltaí dara leibhéil in Éirinn ag taispeáint go bhfuil siad an-eolach ar 

chúrsaí eolaíochta agus gur aireagóirí iad. Cuireann daltaí isteach níos mó ná 1500 

tionscadal. Le cúpla bliain anuas, bhí seans ag bunscoileanna a dtionscadail agus 

a n-aireagáin a thaispeáint. Labhair le do mhúinteoir faoi thionscadal scoile a chur 

isteach an bhliain seo chugainn. 


