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Tasc 1:

Cén pláinéad sa ghrianchóras 
is fearr leat? Cén fáth?

Tasc 2:
Ainmnigh 5 aidiacht a chuireann 

síos ar na pláinéid.
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1. Cé mhéad pláinéad ar fad atá sa ghrianchóras?
 (a) 7
 (b) 8
 (c) 9

2. Cé acu atá fíor?
 (a) Bíonn an ghrian ag taisteal timpeall na bpláinéad
 (b) Bíonn na pláinéid ag taisteal timpeall na gréine
 (c) Is pláinéad í an ghrian

3. Cad é an dara pláinéad is cóngaraí don ghrian?
 (a) Véineas
 (b) Úránas
 (c) An Domhan

4. Cad atá speisialta faoin domhan?
 (a) Níl rud ar bith beo ann
 (b) Tá plandaí, daoine agus ainmhithe le fáil ann
 (c) Níl uisce ar bith le fáil ar an domhan

5. Cén dá aidiacht is fearr a chuireann síos ar an 
bpláinéad Neiptiún?

 (a) Beag agus fuar
 (b) Mór agus te
 (c) Mór agus fuar 

6. Cén fáth nach bhfuil Plútón ina phláinéad níos mó?
 (a) Tá sé rófhada ón domhan
 (b) Tá sé róbheag
 (c) Tá sé rófhuar

Is pláinéad é an Domhan. Tá 7 bpláinéad eile sa 
ghrianchóras s’againne agus tá siad cosúil le liathróidí móra 
a bhíonn ag taisteal timpeall na gréine. Is réalta í an ghrian. 
Seo iad na pláinéid in ord ón ngrian amach: 

Mearcair: Is é Mearcair an pláinéad is cóngaraí don 
ghrian. Is pláinéad an-te é. 

Véineas: Is é Véineas an pláinéad is gile. 
An Domhan: Seo an pláinéad ar a bhfuil muid inár gcónaí. 

Má fhéachann tú ar an domhan ón spás, tá 
dath gorm air toisc go bhfuil go leor uisce ann. 
Seo an t-aon phláinéad amháin ar a bhfuil 
daoine ina gcónaí agus ar a bhfuil go leor 
plandaí agus ainmhithe le fáil.

Mars: Tugann daoine ‘An Pláinéad Dearg’ ar Mhars 
mar gheall ar an dath atá air.

Iúpatar: Is é Iúpatar an pláinéad is mó. Tá spota mór 
dearg air.

Satarn: Is é Satarn an dara pláinéad is mó agus tá 
fáinní móra timpeall air. 

Úránas: Is é Úránas an seachtú pláinéad ón ngrian. 
Neiptiún: Is é Neiptiún an pláinéad is faide ón ngrian. Tá 

Neiptiún ceithre huaire níos mó ná an domhan. 
Is é Neiptiún an pláinéad is fuaire.

Bhí pláinéad eile ann go dtí 2006 darb ainm Plútón, a bhí 
an-bheag ar fad. Ní ghlacann na réalteolaithe leis mar 
phláinéad níos mó toisc go bhfuil sé chomh beag sin.


