
An Fiosraitheoir

An Baile Gan Dath –  
Léirmheas ar Leabhar

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. In alt 1 aimsigh an frása atá ar comhchiall le an-mhaith.

2. Cén focal in alt 2 atá contrártha le an-chosúil?

3. Tá an focal má in alt 2. Roghnaigh an leagan ceart de san    
 abairt seo thíos:

 Éiríonn an Gruamach an-chrosta ____________ mbíonn daoine   
 brónach.

 (a) má (b) mura (c) murar 

4. Conas a chuireann tú síos ar abairt mar seo a leanas?

 I mo bharúil féin, scéal an-suimiúil atá ann.

 (a) Is tuairim í  (b) Is bréag í    (c) Is fíric í

5. Fiosraigh an frása Cuireann sé rialacha i bhfeidhm in alt 2.   
 Cuir in abairt de do chuid féin é.

6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

 níl aon eagla orm arsa aoibhinn lena máthair mar is fearr an    
 t-áthas ná an ghruaim

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoin scéal seo?

3. Cad a spreag Caoimhe leis an téacs seo a scríobh, dar leat?

4. Ar mhaith leat féin a bheith i do chónaí ar An mBaile Gan Dath? 
Cén fáth?
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CeisteannaAn Baile Gan Dath –  
Léirmheas ar Leabhar

Is mise Caoimhe agus is breá liom a bheith ag 
léamh. Ba mhaith liom insint duit faoi scéal 
iontach a léigh mé le déanaí. Tá an scéal seo 
suite i mbaile mór darb ainm An Baile Gan 
Dath agus is é sin an teideal atá ar an leabhar 
chomh maith. Is áit bhrónach ghruama dhorcha 
é An Baile Gan Dath. Níl solas na gréine ná 
bláthanna ann, agus tá cosc ar pháistí a bheith 
ag súgradh agus ag gáire. Tá cosc ar na céadta 
rud eile freisin – éin, ceol binn, bia blasta agus 
leapacha compordacha fiú! 

Tá dhá phríomhcharachtar ann agus tá siad 
beirt an-difriúil ar fad lena chéile. Tá Aoibhinn 
Ní Fhéirge ann, cailín óg seacht mbliana d’aois 
nach bhfuil ábalta a bheith brónach, agus tá 
an Gruamach ann, seanfhear feargach crosta 
a chaitheann an lá ar fad ag smaoineamh ar 
bhealaí leis An mBaile Gan Dath a dhéanamh 
níos gruama, níos brónaí agus níos dorcha. 
Is leis an nGruamach An Baile Gan Dath, nó 
sin a deir sé féin. Cuireann sé rialacha i 
bhfeidhm a chuireann stop le rudaí deasa 
agus cuireann sé daoine i bpríosún nó san 
ospidéal má bhriseann siad na rialacha sin. Ach 
níl Aoibhinn mar sin ar chor ar bith. Is breá léi 
spórt agus spraoi. Nuair a shiúlann sí, preabann 
sí agus léimeann sí thart agus ní bhíonn brón 
uirthi in am ar bith. Cuireann sí isteach go  
mór ar a teaghlach agus bíonn a mamaí  
an-mhíshásta léi. Déanann a mamaí a dícheall 
conas a bheith brónach a mhúineadh di.

Tá an leabhar bunaithe ar throid idir Aoibhinn 
agus an Gruamach. Léifidh tú faoi na 
hiarrachtaí a dhéanann Aoibhinn le sult a 
bhaint as a saol agus faoi na rudaí a dhéanann 
an Gruamach le stop a chur léi. Tagann an 
scéal chun deiridh go drámatúil i lár an bhaile 
lá áirithe. Níor mhaith liom deireadh an scéil a 
scriosadh ach is leor a rá go dtosaíonn muintir 

an bhaile ag smaoineamh arís faoin gcineál 
saoil atá acu agus go dtagann athruithe móra 
ar an áit mar gheall ar Aoibhinn. 

Is fiú go mór an scéal seo a léamh. I mo bharúil 
féin, scéal an-suimiúil atá ann agus bhain mé 
an-sult as na rialacha atá ag an nGruamach a 
léamh, na rudaí a bhfuil cosc orthu ina measc. 
Tá sé go hiontach freisin gur cailín óg seacht 
mbliana d’aois a sheasann suas i gcoinne an 
Ghruamaigh. Léiríonn Aoibhinn gur féidir leis 
an duine is lú in amanna rudaí móra a athrú ar 
mhaithe le gach duine eile.

1. Cad a fhaighimid amach faoi Chaoimhe 
sa chéad alt?

 (a) Ní maith léi a bheith ag léamh
 (b) Tá sí ina cónaí ar An mBaile Gan Dath 
 (c) Tá spéis mhór aici i leabhair

2. Cén fáth a dtugtar An Baile Gan Dath 
ar an áit a gcónaíonn Aoibhinn?

 (a) Níl madra ar bith ann 
 (b) Níl aon áthas ann
 (c) Tá príosún ann

3. Cén abairt is fearr a chuireann síos ar 
an nGruamach?

 (a) Spreagann sé daoine
 (b) Ní maith leis daoine a bheith   

 gealgháireach
 (c) Is duine fial flaithiúil é

4. Cén abairt thíos is fearr a léiríonn nach 
duine gruama í Aoibhinn?

 (a) Cuireann sí isteach go mór ar a   
 teaghlach

 (b) Ní bhíonn brón uirthi in am ar bith
 (c) Tagann an scéal chun deiridh go   

 drámatúil

5. Conas a chaitheann an Gruamach a 
chuid ama?

 (a) Ag feabhsú shaol na ndaoine
 (b) Ag cabhrú le daoine
 (c) Ag cur daoine faoi smacht

6. Conas atá a fhios againn nach mbíonn 
a mamaí sásta le hAoibhinn?

 (a) Déanann sí a dícheall Aoibhinn a   
 dhéanamh brónach

 (b) Iarrann sí uirthi an teach a ghlanadh
 (c) Is maith lena mamaí an Gruamach

7. Cén fáth nach n-insíonn Caoimhe 
deireadh an scéil dúinn, dar leat?

 (a)  Níl an t-am aici
 (b) Bheadh an Gruamach crosta léi 
 (c)  Ba mhaith léi go léifimid féin an scéal

8. Tá an focal mé in alt 3 in úsáid mar:
 (a) aidiacht.
 (b) forainm.
 (c) ainmfhocal.

9. Cad atá sa téacs seo?
 (a) Léirmheas ar leabhar 
 (b) Dialann duine
 (c) Fógra i leabharlann


