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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le nua?
 (c) Úr

3. Cé acu thíos atá contrártha le os ard?
 (a) Go híseal

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cá bhfuil an dráma seo suite?
 (b) I gcistin na bpáistí agus i gclós na scoile

2. Cén fáth a bhfuil imní ar Mhamaí?
 (a) Níl sí cinnte faoin scoil nua

3. Cé acu abairt atá fíor?
 (b) Tá Daidí sásta leis an scoil nua

4. Conas a chuaigh na páistí chuig an scoil?
 (b) Shiúil siad

5. Cad a tharla nuair a shroich siad an scoil?
 (c) Chas beirt pháistí eile orthu ag na geataí

6. Conas a bhraith Doiminic agus Lára ag an     
 deireadh, dar leat?
 (c) Bhí siad an-sásta

7. Tá an briathar ceapaim in úsáid:
 (c) san aimsir láithreach.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (c) Dráma
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le sona?
 (a) Áthasach

3. Cé acu thíos atá contrártha le crúcach?
 (b) Díreach

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (b) Ní mhaireann an dódó níos mó

2. Cé acu frása a insíonn dúinn nach bhfuil an dódó    
 beo níos mó? 
 (c) Tá an dódó imithe in éag

3. Cad a bhí aisteach faoin dódó mar éan?
 (b) Ní raibh sé in ann eitilt

4. Cé acu paragraf ina bhfuil an t-údar ag cur síos ar    
 an gcuma a bhí ar an dódó?
 (a) Paragraf 1

5. Cén dá rud is mó a chuir deireadh leis an dódó?
 (c) Mairnéalaigh ón bPortaingéil agus ainmhithe eile

6. Cad a cheap na mairnéalaigh den dódó, dar leat?
 (b) Go raibh sé dúr

7. Tá an focal dódó in úsáid mar:
 (b) ainmfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (c) Neamhfhicsean



Freagraí

Foilseachán de chuid CCEA © 2016  Gach íomhá agus léaráid © thinkstock.com3 
Tú

r 
Ei

ff
el

 
C

ár
ta

 F
re

ag
ra

í

1. Cén acu thíos atá ar comhchiall le spéisiúil?
 (a) Suimiúil

3. Cé acu thíos atá contrártha le úsáideach?
 (a) Gan mhaith 

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé mhéad bliain atá Túr Eiffel ann anois?
 (b) Níos mó ná 100 bliain

2. Is féidir Túr Eiffel a fheiceáil ó bheagnach gach  
 áit i bPáras toisc:
 (b) go bhfuil sé an-ard.

3. Cérbh é Gustave Eiffel?
 (b) An fear a thóg an túr

4. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (b) Tugann a lán daoine cuairt air gach bliain

5. Cad a tharlaíonn don túr lá gaofar?
 (a) Bogann sé píosa beag ó thaobh go taobh

6. Cén fáth nár leagadh an túr, dar leat?
 (c) Mar gheall ar an tábhacht a bhí leis an raidió

7. I bparagraf 2 tá an focal aeróg in úsáid mar:
 (c) ainmfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Neamhfhicsean
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le gan mhaith?
 (a) Gan úsáid

3. Cé acu thíos áta contrártha le éasca?
 (b) Deacair

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu abairt atá fíor?
 (c) Coimeádann madra faire súil ghéar ar rudaí

2. Conas a fuair Bóna a ainm?
 (b) Caitheann sé bóna timpeall a mhuiníl

3. Cén líne sa scéal a insíonn dúinn nach bhfuil  
 cuimhne rómhaith ag Bóna?
 (a) Is madra dearmadach é

4. Conas atá a fhios againn nach madra maith  
 faire é Bóna?
 (a) Ghoid Robchat an stopuaireadóir

5. Cé acu abairt is fearr a chuireann síos ar thuairim   
 an scríbhneora ar Bhóna?
 (b) Is maith leis Bóna cé nach madra maith faire é 

6. Cad é tuairim an duine seo den leabhar? 
 (b) Bhí sé éasca a léamh agus bhain sé taitneamh as

7. Tá an briathar caitheann i bparagraf 2:
 (b) san aimsir láithreach.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Léirmheas
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1. Cá ndeachaigh Lára ag siúl?
 (a) Faoin tuath

2. Conas a bhí an aimsir
 (a) Lá maith a bhí ann

3. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (c) D’fhág Róló Lára léi féin sa choill

4. Cé acu thíos is fearr a chuireann síos ar Lára  
 nuair a thit sí sa choill?
 (a) Imníoch 

5. Conas a bhraith Lára nuair a chuala sí guth     
 a Mamaí?
 (c) Tháinig áthas uirthi

6. Conas atá a fhios againn go raibh Daidí Lára    
 sásta le Róló, dar leat?
 (b) Toisc gur cheap sé gur madra cliste a bhí ann

7. Tá an focal daite in úsáid i bparagraf 1 mar:
 (a) aidiacht.

8. Cén sórt téacs é seo? 
 (a) Ficsean

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le scread?
 (b) Ghlaoigh

3. Cé acu thíos atá contrártha le cliste?
 (b) Dúr

Tasc 1: ag fiosrú focal
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1. Cé acu abairt atá fíor? 
 (a) Rugadh Ant agus Dec sa bhliain chéanna

2. Cé acu abairt a léiríonn go raibh Ant agus Dec  
 an-chairdiúil le chéile? 
 (b) Bhí an bheirt acu an-mhór le chéile

3. Cén fáth a ndeachaigh siad go Londain?
 (c) Le hobair a fháil

4. Conas atá a fhios againn go bhfuil siad  
 cáiliúil go fóill?
 (a) Bíonn siad le feiceáil ar an teilifís go minic

5. Conas a d’éirigh le Ant agus Dec i Meiriceá? 
 (c) Ní raibh na daoine in ann iad a thuiscint

6. Cén fáth a bhfuil suim ag daoine iontu, dar leat?
 (b) Tá siad an-ghreannmhar

7. I bparagraf 1 tá an focal soiléir in úsáid mar: 
 (a) aidiacht.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Neamhfhicsean

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le an-mhór le chéile?
 (a) Cairdiúil le chéile

3. Cé acu thíos atá contrártha le ar dtús?
 (b) Sa deireadh

Tasc 1: ag fiosrú focal
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Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le fíormhaith?
 (c) Thar barr

3. Cé acu thíos atá contrártha le ina dhiaidh sin?
 (b) Roimhe sin

1. Cad a rinne Walt Disney?
 (b) Rinne sé scannáin

2. Cad a bhí speisialta faoin gcarachtar  
 Mickey Mouse?
 (a) D’éirigh sé an-cháiliúil

3. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (b) Tá suim ag daoine ina chuid scannán go fóill

4. Conas atá a fhios againn gur éirigh go maith  
 le Walt Disney?
 (c) Tá sé ar na daoine is cáiliúla ar domhan go fóill

5. Cad é an ceangal a bhí ag Walt Disney le hÉirinn?
 (c) Ba as Éirinn cuid dá theaghlach

6. Cén tslí a bhfuil Disneyland i bPáras áisiúil dúinne    
 in Éirinn, dar leat?
 (b) Tá sé cóngarach dúinn

7. I bparagraf 1 tá an focal scannán in úsáid mar: 
 (c) ainmfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Neamhfhicsean
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1. Cé acu abairt atá fíor?
 (b) Bhí Conchúr Mac Neasa ina chónaí in Eamhain Mhacha 

2. Cén fáth ar tháinig imní ar Chonchúr?
 (c) Bhí daoine ag iarraidh a chuid seod a ghoid

3. Cad a cheap Conchúr den phlean a bhí ag an gceoltóir?
 (a) Go raibh sé ar fheabhas

4. Conas a bhraith Conchúr nuair a léim an dragan  
 isteach sa loch?
 (c) Tháinig fearg air

5. Conas a choimeád an ceoltóir an dragan  
 faoi smacht?
 (b) Le draíocht an cheoil 

6. Cén fáth nár tháinig an dragan aníos as an  
 loch arís, dar leat?
 (c)  Ní fhéadfadh duine ar bith eile an ceol draíochta a sheinm

7. Tá an focal leis in úsáid i bparagraf 2 mar:
 (b) réamhfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (c) Finscéal

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le socair?
 (b) Ciúin

3. Cé acu thíos atá contrártha le álainn? 
 (a) Gránna
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1. Cad is ainm don long cháiliúil a bhuail an cnoc oighir?
 (b) Titanic 

2. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (c) Chuaigh an Lusitania go grinneall na farraige  
  sa bhliain 1915

3. Cén fáth a ndeachaigh an Lusitania go grinneall  
 na farraige?
 (b) Bhuail toirpéad í

4. Cén áit ar tharla an tubaiste seo? 
  (a) Cóngarach d’Éirinn

5. Cén fáth ar chuir Sasana longa go Meiriceá,  
 dar leat?
 (b) Bhí níos mó gunnaí agus bia le fáil i Meiriceá

6. Cé acu líne sa téacs a insíonn dúinn gur tharla     
 tubaiste mar seo roimhe?
 (a) Tubaiste uafásach eile ar an bhfarraige mhór a bhí ann

7. Tá an focal faoi in úsáid i bparagraf 1 mar:
  (c) réamhfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
  (b) Neamhfhicsean

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le tubaiste?
 (a) Tragóid

3. Cé acu thíos atá contrártha le ollmhór?
 (b) Bídeach
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1. Cén uair a rinneadh an chéad turas in eitleán  
 trasna an Atlantaigh?
 (a) 1927

2. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (a) Bhí suim mhór i gcónaí ag Amelia san eitilt

3. Cén dá aidiacht is fearr a chuireann síos ar an eitilt   
 trasna an Atlantaigh?
 (a) Scanrúil agus deacair

4. Cad é an ceangal atá ag Amelia Earhart le Doire?
 (b) Thuirling sí a heitleán i nDoire

5. Conas a bhraith Amelia nuair a d’eitil sí trasna    
 an Atlantaigh léi féin, dar leat?
 (a) Bhí bród uirthi

6. Conas atá a fhios againn nár éirigh léi eitilt timpeall  
 an domhain?
 (b) Ní fhaca duine ar bith arís í

7. I bparagraf 2 tá an focal cróga in úsáid mar:
 (c) aidiacht.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Neamhfhicsean

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le uafásach?
 (a) Millteanach

3. Cé acu thíos atá contrártha le go breá?
 (a) Go holc
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Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le freisin?
 (c) Chomh maith

3. Cé acu thíos atá contrártha le deiridh?
 (b) Tosaigh

1. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (a) Bhí na dineasáir beo na milliúin bliain ó shin

2. Conas a chabhraigh eireaball mór leis an  
 Tyrannosaurus Rex?
 (c) Bhí sé in ann dineasáir eile a bhualadh leis

3. Feoiliteoir a bhí sa Tyrannosaurus Rex mar:
 (a) d’ith sé feoil amháin.

4. Cén fáth a bhfuair na dineasáir bás?
 (c) D’éirigh an domhan níos fuaire

5. Cé acu abairt is fearr a chuireann síos ar an  
 Tyrannosaurus Rex?
 (b) Dineasár fíochmhar a bhí ann a d’ith ainmhithe eile

6. Conas a fuair na dineasáir bás, dar leat?
 (b) Fuair siad bás le hocras

7. Tá an briathar ceapann:
 (c) san aimsir láithreach.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Neamhfhicsean



Freagraí

Foilseachán de chuid CCEA © 2016  Gach íomhá agus léaráid © thinkstock.com12
 S

io
pa

 L
or

cá
in

 
C

ár
ta

 F
re

ag
ra

í

1. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (b) Bíonn Siopa Lorcáin oscailte 6 lá sa tseachtain

2. Cad a deir Lorcán faoina shiopa féin?
 (b) Tá sé ar an siopa is fearr agus is saoire

3. Cad is féidir leat a dhéanamh i siopa Lorcáin 
  má bhíonn tú tuirseach agus tú ag siopadóireacht?
 (b) Seal a chaitheamh sa chaifé

4. Cén ócáid atá ag teacht aníos?
 (b) Lá Fhéile Vailintín

5. Cad atá spéisiúil faoi na ceamaraí digiteacha?
 (c) Ní féidir na ceamaraí seo a cheannach i siopa ar bith eile 

6. Cén fáth ar chóir tolg a cheannach an deireadh    
 seachtaine seo?
 (a) Beidh gach tolg €100 níos saoire

7. Tá an briathar gheobhaidh:
 (b) san aimsir fháistineach.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Fógra

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le níos daoire?
 (b) Níos costasaí

3. Cé acu thíos atá contrártha le caite?
 (a) Úrnua
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Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le spéisiúil?
 (c) Suimiúil

3. Cé acu thíos atá contrártha le maitheas?
 (a) Olcas

1. Cé acu abairt atá fíor?
 (a) Cuireann an croí fuil timpeall an choirp

2. Cén fáth a mbíonn seile sa bhéal?
 (b) Cabhraíonn sé leat an bia a ithe

3. Téann bia nach bhfuil úsáideach ag do chorp isteach:
 (c) sa stéig mhór.

4. Conas a fhaighimid fuinneamh?
 (b) Tagann sé ón mbia a ithimid

5. Cad atá aisteach faoi do chluasa?
 (c) Bíonn siad ag fás i gcónaí

6. Cad atá spéisiúil faoi inchinn an duine?
 (a) Nílimid iomlán cinnte go fóill faoin tslí a n-oibríonn sí

7. San eolas faoi na scamhóga tá an focal  
 tógann in úsáid mar:
 (b) briathar.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Neamhfhicsean
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Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu abairt atá fíor?
 (b) Bhí teaghlach Hans bocht

2. Cé acu frása thíos a chuireann in iúl dúinn nach    
 raibh suim ag Hans sa scoil?
 (a) Cé nár thaitin an scoil leis

3. Cén fáth ar fhág Hans an baile nuair a bhí sé 14 bliana d’aois?
 (a) Ba mhaith leis saol níos fearr a bheith aige

4. Cén tslí a raibh saol Hans agus saol Roald Dahl    
 cosúil lena chéile nuair a bhí siad óg?
 (b) Níor thaitin an scoil leo

5. Cad é an ceangal atá idir Hans agus Lá Idirnáisiúnta   
 Leabhar na bPáistí?
 (a) Bíonn Lá Idirnáisiúnta Leabhar na bPáistí ann ar bhreithlá Hans

6. Conas atá a fhios againn nach bhfuil dearmad    
 déanta ar Hans sa Danmhairg?
 (c) Tógadh dealbh i gcuimhne air

7. I bparagraf 2 tá an focal fuair in úsáid mar: 
 (c) briathar.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Neamhfhicsean

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le go leor?
 (a) Cuid mhór

3. Cé acu thíos atá contrártha le níos fearr?
 (b) Níos measa
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1. Cá bhfuil áit dúchais an ollphanda?
 (b) Sa tSín amháin

2. Cé acu abairt atá fíor?
 (b) Bíonn an t-ollphanda fíochmhar uaireanta

3. Cén fáth a mbíonn an t-ollphanda óg ag brath  
 ar a mháthair?
 (a) Ní féidir leis cabhrú leis féin

4. Cad a itheann an t-ollphanda?
 (b) Bambú den chuid is mó

5. Cad é an rud is mó a fhágann an t-ollphanda  
 i mbaol?
 (b) Bíonn daoine ag scriosadh a áit chónaithe nádúrtha

6. Cad é an rud nach dtuigeann daoine go maith  
 faoin ollphanda?
 (a) Ní luibhiteoir amháin é

7. I bparagraf 2 tá an briathar fanann:
 (b) san aimsir láithreach.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Neamhfhicsean

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le crosta?
 (c) Feargach

3. Cé acu thíos atá contrártha le an-dúil?
 (c) Fuath
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1. Cén t-am den lá ar tharla an robáil?
 (c) Tar éis am lóin

2. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (b) Chaith siad tamall i siopa ar dtús

3. Ce chomh fada a chaith na robálaithe sa bhanc?
 (c) Níos lú ná 5 nóiméad

4. Conas a bhraith na daoine sa bhanc, dar leat?
 (c) Scanraithe

5. Conas a bhí a fhios ag na robálaithe go raibh   
 na Gardaí ar an tslí?
 (a) Chonaic siad na soilse gorma ag splancadh

6. Conas atá a fhios againn gur éalaigh na robálaithe?
 (c) Tá na Gardaí ag lorg na robálaithe go fóill

7. I bparagraf 1 tá an briathar chonaic:
 (a) san aimsir chaite.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Nuacht

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le go léir?
 (b) Ar Fad

3. Cé acu thíos atá contrártha le dainséarach?
 (c) Sábháilte 
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1. Cá bhfuil na pirimidí suite?
 (a) San Éigipt

2. Cén fáth ar thóg na ríthe na pirimidí? 
 (b) Ba mhaith leo tuama ollmhór álainn a bheith acu

3. Cé chomh fada a thóg sé an Phirimid Mhór a thógáil?
 (b) Níos mó na 20 bliain

4. Cén fáth ar bhris na gadaithe isteach sna pirimidí?
 (a) Mar bhí rudaí luachmhara iontu

5. Cé acu abairt atá fíor?
 (b) Tá Brú na Bóinne níos sine ná an Phirimid Mhór

6. Cad a tharlaíonn ag Brú na Bóinne ar an  
 21 Nollaig gach bliain?
 (c) Lasann an ghrian an pasáiste sa tuama

7. I bparagraf 1 tá an focal againn in úsáid mar:
 (c) réamhfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Neamhfhicsean

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le ollmhór?
 (c) An-mhór

3. Cé acu thíos atá contrártha le níos sine?
 (c) Níos óige
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Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le i rith?
 (c) Le linn

3. Cé acu thíos atá contrártha le te teolaí?
 (a) Fuar feanntach

1. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (c) Ní dhéanann gach ainmhí codladh geimhridh

2. Conas a dhéanann ainmhithe réidh don chodladh    
 geimhridh? 
 (a) Déanann siad áit réidh agus bailíonn siad bia

3. Cén tslí a mbíonn a fhios ag ainmhithe go gcaithfidh siad  
 déanamh réidh?
 (b) Tagann athrú ar an aimsir

4. Cén fáth a bhfuil an codladh geimhridh úsáideach  
 ag ainmhithe?
 (a) Ní bhíonn mórán bia ar fáil dóibh sa gheimhreadh

5. Cad é an t-athrú a thagann ar chuid de na hainmhithe ag  
 deireadh an gheimhridh?
 (b) Bíonn cuma níos tanaí orthu 

6. Cén fáth nach ndéanann an t-iora rua in Éirinn codladh   
 geimhridh, dar leat?
 (b) Ní bhíonn an aimsir in Éirinn rófhuar

7. I bparagraf 1 tá an focal déanann in úsáid mar:
 (c) briathar.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Neamhfhicsean
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le d’fhéach mé?
 (b) D’amharc mé

3. Cé acu thíos atá contrártha le d’oscail mé?
 (c) Dhún mé

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cad a bhí sa mhála?
 (b) Éadaí spóirt

2. Cé acu líne a insíonn dúinn nach raibh na rudaí glan  
 sa mhála?
 (b) Boladh gránna ag teacht amach

3. Cé acu líne a insíonn dúinn go raibh an boladh fíor-olc  
 sa mhála?
 (c) Is beag nár leag an boladh mé

4. Cén fáth a bhfuil an scríbhneoir ‘cróga’ i véarsa 2, dar leat?
 (b) Bhí an boladh sa mhála chomh holc sin

5. Conas atá a fhios againn nach raibh gach rud ann?
 (c) Ní raibh ann ach stoca amháin

6. Cé acu véarsa a insíonn dúinn go raibh an scríbhneoir   
 faoi dheifir?
 (c) Véarsa 4

7. Tá an focal bán i véarsa 3 in úsáid mar:
 (a) aidiacht.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Dán
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le toisc?
 (a) De bharr

3. Cé acu thíos atá contrártha le cruálach?
 (c) Cineálta

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cathain a tharlaíonn an bhulaíocht ar Liam?
 (b) An lá ar fad

2. Cé acu abairt atá fíor? 
 (c) Is fuath le Liam a bheith ar scoil

3. Cad atá ag tarlú d’obair Liam ar scoil?
 (b) Tá obair Liam ag éirí níos measa

4. Cén fáth nach n-insíonn Liam d’aon duine faoi  
 na bulaithe?
 (a) Tá eagla air rompu

5. Bhí an múinteoir mata crosta le Liam toisc:
 (c) gur cheap sí nach raibh a obair bhaile déanta aige.

6. Cad é an plean atá ag Liam sa deireadh?
 (c) Labhairt le cara nó lena Mhamaí

7. I bparagraf 4 tá an briathar éistfidh:
 (a) san aimsir fháistineach.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (c) Dialann
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le fadó?
 (a) Tamall fada ó shin

3. Cé acu thíos atá contrártha le croíbhriste?
 (c) Áthasach

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cérbh é Conchúr Mac Neasa?
 (c) Rí Chúige Uladh a bhí ann

2. Cé acu abairt thíos atá fíor? 
 (c) D’fhás Deirdre aníos sa choill

3. Cad a bhí speisialta faoin draoi?
 (a) Bhí sé in ann rudaí a fheiceáil san am a bhí le teacht

4. Cén fáth a raibh daoine ag iarraidh Deirdre a mharú?
 (a) Bhí eagla ar dhaoine roimpi mar gheall ar an rud a dúirt  
  an draoi

5. Tháinig Deirdre agus Naoise ar ais go hÉirinn toisc:
 (b) gur thug Conchúr cuireadh dóibh teacht ar ais.

6. Cad é an aidiacht is fearr a chuireann síos ar Chonchúr,   
 dar leat?
 (c) Santach

7. Tá an focal labhair in úsáid i bparagraf 1 mar:
 (a) briathar.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Finscéal
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le leanbh?
 (c) Páiste

3. Cé acu thíos atá contrártha le gleoite?
 (b) Gránna

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cén fáth ar tugadh Balor na Súile Nimhe mar ainm ar   
 an bhfathach?
 (b) Bhí nimh sa tsúil aige

2. Cé acu abairt atá fíor? 
 (c) D’oscail sé a shúil nimhe le daoine a mharú

3. Nuair a rugadh Lugh bhí: 
 (b) fearg ar Bhalor.

4. Cén fáth a raibh Balor ag iarraidh Lugh a mharú?
 (a) Ba é Lugh an t-aon duine amháin a bhí in ann Balor  
  a mharú

5. Cad é an cur síos is fearr ar Bhalor, dar leat?
 (b) Cruálach

6. Conas a d’aithin Lugh Balor?
 (b) Thuig Lugh cé a bhí ann ón scéal a d’inis Balor dó

7. Tá an briathar dúirt i bparagraf 2 san:
 (a) aimsir chaite.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (c) Finscéal
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le toisc?
 (b) Mar

3. Cé acu thíos atá contrártha le is mó?
 (c) Is lú

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cén sórt tí atá ag Róise?
 (c) Teach mór buí i lár an bhaile

2. Conas atá a fhios againn go bhfuil suim ag Róise    
 sa léitheoireacht? 
 (b) Thaitin na leabhair a fuair sí go mór léi

3. Cén fáth a raibh Róise ag scríobh chuig Daidí na Nollag?
 (b) Lena insint do Dhaidí na Nollag go raibh sí feargach leis

4. Cad é an aidiacht is fearr a chuireann síos ar    
 thuismitheoirí Róise?
 (a) Míshásta

5. Cad é an rud is mó a raibh Róise míshásta faoi?
 (b) Níor ith Daidí na Nollag an bia a d’fhág sí dó

6. Cé acu paragraf ina ndéanann Róise plean do Dhaidí 
 na Nollag teacht ar ais?
 (c) Paragraf 4

7. I bparagraf 4 tá an briathar gheobhaidh:
 (b) san aimsir fháistineach.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Litir
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1. Beidh an lá spóirt ar siúl:
 (a) ag tús na seachtaine.

2. Cén fáth a gcaithfidh na páistí dul chuig halla na scoile ar dtús?
 (c) Beidh grianghraif le tógáil

3. Cad é an t-aon rás nach mbeidh Rang 1 ag glacadh   
 páirte ann?
 (c) Rás Scipeála

4. Cé acu abairt atá fíor?
 (b) Beidh cluiche ann idir na múinteoirí agus na tuismitheoirí

5. Cad atá le déanamh ag aon duine nach bhfuil in ann   
 a bheith páirteach sa lá spóirt?
 (c) Insint don mhúinteoir

6. Cén fáth a gcaithfidh na páistí dul go dtí halla na scoile   
 ag deireadh an lae?
 (b) Gheobhaidh na buaiteoirí na duaiseanna ansin

7. Tá an focal slabhra in úsáid mar:
 (b) ainmfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Fógra

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le filleadh?
 (b) Dul ar ais

3. Cé acu thíos atá contrártha le in am?
 (a) Déanach

Tasc 1: ag fiosrú focal
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le éasca?
 (c) Furasta

3. Cé acu thíos atá contrártha le ar dtús?
 (b) Sa deireadh

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cad atá aisteach faoin gcéad rud a dhéanann an    
 múinteoir leis an gcóipleabhar?
 (b) Bolaíonn sé é

2. Cé acu abairt atá fíor?
 (b) Líonn an múinteoir an cóipleabhar lena theanga

3. Cén fáth a ndeir an múinteoir ‘Deas! An-deas!’ i véarsa 1?
 (b) Is maith leis an boladh atá air

4. Conas a thugann an múinteoir marcanna don obair  
 sa chóipleabhar?
 (a) Blaiseann sé an cóipleabhar

5. Cén tslí a bhfuil an múinteoir cosúil le gabhar?
 (c) Itheann sé píosaí beaga páipéir mar a dhéanann gabhar 

6. Cad é an tslí is fearr le marcanna maithe a fháil  
 sa rang seo, dar leat?
 (c) An dúch sa pheann a bheith blasta

7. I véarsa 4, tá an briathar osclaíonn:
 (c) san aimsir láithreach.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (c) Dán
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le truamhéalach?
 (b) Brónach

3. Cé acu thíos atá contrártha le tais? 
 (b) Tirim

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cén abairt atá fíor faoi na moncaithe fadsrónacha?
 (b) Maireann siad i ngrúpaí le chéile

2. Cá gcónaíonn na moncaithe fadsrónacha? 
 (c) San Áise amháin

3. Ceapann daoine go bhfuil moncaithe fadsrónacha   
 greannmhar toisc:
 (b) go bhfuil srón dhearg fhada orthu.

4. Cén chuma a bhíonn ar na babaithe óga nuair a    
 thagann siad ar an saol?
 (b) Bíonn fionnadh dubh agus aghaidh ghealghorm orthu

5. Cén fáth ar thit líon na moncaithe fadsrónacha le 40   
 bliain anuas?
 (c) Scrios daoine a n-áit chónaithe

6. Conas a bhraitheann an t-údar faoin titim ar líon    
 na moncaithe fadsrónacha?
 (b) Tá brón air

7. I bparagraf 2 tá an focal fásta in úsáid mar:
 (b) aidiacht.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (c) Neamhfhicsean
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le dochreidte?
 (c) Deacair a chreidiúint

3. Cé acu thíos atá contrártha le ar an dea-uair?
 (b) Ar an drochuair

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé chomh fada a thóg sé ar Apollo 11 fithis na gealaí  
 a bhaint amach?
 (b) 3 lá

2. Cérbh é an chéad duine a shiúil ar an ngealach? 
 (a) Neil Armstrong

3. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (b) Thuirling beirt spásairí ar an ngealach

4. Bhí Collins imníoch nuair a bhí an bheirt eile ar an    
 ngealach mar:
 (c) ní raibh sé cinnte faoin modúl beag.

5. Cén fáth nach bhfuil an chuimhne chéanna ag daoine ar    
 Michael Collins is atá acu ar Buzz Aldrin agus Neil Armstrong?
 (b) Níor shiúil sé ar an ngealach

6. Cén sórt duine a bhí in Michael Collins, dar leat?
 (b) Ní raibh sé ag iarraidh bheith cáiliúil

7. Tá an focal modúl in úsáid sa téacs mar:
 (c) ainmfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (b) Neamhfhicsean
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le ar nós?
 (b) Cosúil le

3. Cé acu thíos atá contrártha le níos fuaire?
 (b) Níos teo

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cad is ciall leis an imirce?
 (b) Turas an-fhada a dhéanann ainmhithe

2. Cé acu abairt atá fíor?
 (c) Téann cuid de na hainmhithe ar imirce

3. Cá dtarlaíonn an imirce?
 (c) San fharraige, san aer agus ar thalamh

4. Cad a thugann le fios dúinn go bhfuil an samhradh linn arís?
 (a) Bíonn an fháinleog le feiceáil arís

5. Cén fáth a dtéann an ghé ghiúrainn ar imirce go hÉirinn?
 (b) Bíonn an geimhreadh an-fhuar sa Ghraonlainn

6. Cad a tharlaíonn don bhradán nuair a fhilleann  
 sé ar Éirinn?
 (a) Faigheann sé bás

7. I bparagraf 4 tá an focal ubh in úsáid mar:
 (b) ainmfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Neamhfhicsean
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le rud ar bith?
 (b) Faic

3. Cé acu thíos atá contrártha le níos mó?
 (c) Níos lú

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (c) Tá ceangal mór idir Éirinn agus an tseamróg

2. Ba mhaith le Naomh Pádraig: 
 (a) go gcreidfeadh muintir na hÉireann in aon Dia amháin.

3. Cén fáth a raibh Naomh Pádraig míshásta?
 (b) Ní raibh sé in ann Dia a mhíniú go maith do dhaoine

4. D’iarr Naomh Pádraig cabhair ó Dhia toisc:
 (b) nár thuig muintir na hÉireann é.

5. Cén tslí a raibh an tseamróg úsáideach aige?
 (c) Bhí sé in ann Dia a mhíniú leis an tseamróg

6. Cad é an úsáid atá ag an tseamróg sa lá atá inniu ann?
 (b) Is siombail den tír seo í

7. Tá an focal air i bparagraf 4 in úsáid mar:
 (a) réamhfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (c) Neamhfhicsean
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1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le cath?
 (c) Troid

3. Cé acu thíos atá contrártha le ard?
 (a) Íseal

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cérbh iad na Lochlannaigh?
 (c) Daoine a tháinig go hÉirinn ó thuaisceart na hEorpa

2. Cén fáth ar tháinig na Lochlannaigh go hÉirinn? 
 (b) Le hionsaí agus le goid a dhéanamh

3. Cé acu thíos is fearr a chuireann síos ar na Lochlannaigh?
 (b) Scanrúil agus cruálach

4. Cad é an buntáiste is mó a bhí ag cloigtheach?
 (b) Ní raibh sé éasca ionsaí a dhéanamh air

5. Cén fáth ar éirigh le Brian Bóramha in aghaidh na    
 Lochlannach?
 (b) Bhí na hÉireannaigh níos láidre in aon arm amháin

6. Cad a tharla mar gheall ar Chath Chluain Tarbh?
 (c) Tháinig deireadh le réim na Lochlannach

7. I bparagraf 2 tá an focal cloigtheach in úsáid mar:
 (b) ainmfhocal.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Neamhfhicsean


