Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
1. In alt 1 aimsigh an frása atá ar comhchiall le caillte.
2. Cén focal in alt 4 atá contrártha le fíorscéal?
3. Tá an aidiacht draíochtach in alt 3. Roghnaigh an leagan 		
ceart de san abairt seo thíos:
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An Fiosraitheoir

Deirtear go bhfuil Triantán Bheirmiúda ar cheann de na háiteanna 		
is ________ ar domhan.
(a) draíochtach

(b) draíochtaí

(c) draíochtacha

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

Tagann coimhthígh ar spáslong agus fuadaíonn siad daoine ón
domhan seo.
(a) Is fíric í

(b) Is tuairim í

(c) Is seanfhocal í

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

ní chreidim sna scéalta amaideacha seo faoi thriantán bheirmiúda 		
arsa an tuairisceoir nuair a labhair sé le nuacht tg4

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa
1. Déan achoimre ar an téacs seo.
2. Cad eile ba leat mhaith a fháil amach faoi Thriantán Bheirmiúda?

4. Cad é an míniú is fearr ar na scéalta faoin Triantán, dar leat?
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3. Cad a spreagann daoine le mistéir a dhéanamh de na scéalta, dar
leat?
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5. Fiosraigh an frása i dteagmháil in alt 2. Cuir in abairt de 		
do chuid féin é.

Triantán Bheirmiúda

Ceisteanna

Triantán Bheirmiúda
Tá Triantán Bheirmiúda suite san Aigéan
Atlantach idir Beirmiúda, Pórtó Ríce agus
Florida. Má tharraingíonn tú líne ar léarscáil
idir na háiteanna sin, beidh cruth triantáin
ann. Deirtear go ndeachaigh a lán long, bád
agus eitleán ar iarraidh sa triantán thar na
blianta agus nach bhfaca duine ar bith ó shin
iad. Is cosúil gur imigh níos mó ná 100 bád
agus eitleán ar strae sa triantán ó thosaigh na
scéalta sna 1940í.
Ar na scéalta aisteacha seo, tá scéal ‘Eitilt 19’.
Ar an 5 Nollaig 1945, d’imigh cúig eitleán
mhíleata as Meiriceá, a bhí ar mhisean traenála
le chéile, ar strae ar fad agus níor tháinig
ceann ar bith acu ar ais. Ba é Charles Taylor
an captaen ar an bhfoireann an lá sin agus bhí
sé i dteagmháil le daoine san aerfort i rith
an ama. Gan choinne, thug sé faoi deara go
raibh rud éigin mícheart agus nach raibh rudaí
mar ba cheart. Dúirt sé ar an raidió gur shíl
sé go raibh sé i dtrioblóid agus nár thuig sé
cad a bhí ag dul ar aghaidh. Ní raibh a fhios
aige cá raibh sé mar nach raibh a chompás ag
obair ach oiread. Dúirt sé freisin go raibh cuma
aisteach ar an bhfarraige. Ansin, cailleadh
teagmháil leis na heitleáin agus níor chuala aon
duine uathu arís. Bhí sin olc go leor ach, nuair
a cuireadh eitleán eile amach chuig an gceantar
sin ar a lorg, níor tháinig an t-eitleán sin ar ais
ach oiread! Ní raibh a fhios ag duine ar bith
cad a tharla, cá raibh siad, ná thar rud ar bith
eile, cad ba chúis leis.

domhan ar spáslong, is cúis leis. Creideann
siad go bhfuadaíonn siad daoine as an domhan
seo (agus na heitleáin, na longa agus na báid
freisin is dócha)! Tá grúpa beag daoine eile ann
a chreideann gur ceantar farraige draíochtach
é an Triantán agus go bhfuil baint mhór aige
leis an gcathair chaillte sa mhiotaseolaíocht
darb ainm Atlantis.
Creideann an chuid is mó de na daoine, áfach,
gur amaidí atá sna scéalta sin. Deir siad go
bhfuil míniú maith ar na tragóidí ar fad a
tharlaíonn sa cheantar. Mar shampla, tarlaíonn
stoirmeacha móra go tobann sa cheantar agus
cuireann siad isteach go mór ar na longa agus
ar na heitleáin. Ansin, titeann na heitleáin
isteach san fharraige nó téann na longa go
tóin poill go tapa. Ar a bharr sin, is cosúil nach
raibh cuid de na scéalta faoi eitleáin agus longa
a bheith ar iarraidh fíor ar an gcéad dul síos!
Cibé rud ba chúis leis na báid agus na heitleáin
a cailleadh i dTriantán Bheirmiúda, is ábhar
an-suimiúil é. Is cinnte go bhfuil míniú ar go leor
de na rudaí a tharla sa Triantán, ach is dócha go
bhfuil mistéir éigin ag baint leis go fóill.

Beirmiúda

Florida

Tá go leor scéalta eile mar sin ann chomh
maith; ach cad atá taobh thiar de seo ar
fad? Tá daoine ann a chreideann gur rud
osnádúrtha is cúis leis, is é sin rud éigin
nach bhfuil nádúrtha agus nach dtuigimid.
Tá roinnt de na daoine seo den tuairim gur
coimhthígh ón spás, a thagann chuig an
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1. Cé acu thíos is fearr a chuireann síos
ar Thriantán Bheirmiúda?
(a) Galánta agus contúirteach
(b) Costasach agus álainn
(c) Aisteach agus mistéireach
2. Conas a fuair sé a ainm?
(a) Is é an triantán an cruth is fearr le 		
daoine sa cheantar
(b) Tá cruth triantáin ar an gceantar
(c) Tá an t-ainm sin air leis na céadta 		
bliain
3. Cad a tharlaíonn sa Triantán a shíleann
daoine atá mistéireach?
(a) Cailltear eitleáin, longa agus báid
(b) Téann daoine ann ar a laethanta 		
saoire
(c) Bíonn stoirmeacha móra ann gach lá
4. Conas atá a fhios againn nár imigh
Eitilt 19 go tobann?
(a) Chaith an captaen tamall ag caint 		
faoin rud a bhí ag tarlú ar dtús
(b) Tháinig eitleán eile ar Eitilt 19 in am
(c) Ní raibh stoirm ar bith ann an lá sin
5. Cén míniú atá ag daoine a chreideann
go bhfuil Triantán Bheirmiúda
mistéireach?
(a) Creideann siad nach rud ar bith 		
nádúrtha atá taobh thiar de
(b) Creideann siad gur stoirmeacha móra
atá taobh thiar de
(c) Creideann siad gur foghlaithe mara 		
atá taobh thiar de

6. Cén fáth a gcreideann an chuid is mó
de na daoine gur amaidí atá sna scéalta
mistéireacha?
(a) Is scéalta bréagacha iad go léir
(b) Tá míniú maith ar na rudaí a 		
tharlaíonn sa Triantán
(c) Is maith le daoine scéalta mistéireacha
7. Cad a shíleann na daoine nach
gcreideann gur mistéir é?
(a) Síleann siad gur drochaimsir atá taobh
thiar de
(b) Síleann siad gur coimhthígh ón spás
atá taobh thiar de
(c) Síleann siad nach bhfuil aon mhíniú
maith ann
8. In alt 3 tá an focal osnadúrtha in úsáid
mar:
(a) aidiacht.
(b) cónasc.
(c) briathar.
9. Cad atá sa téacs seo?
(a) Scéal
(b) Eolas suimiúil
(c) Dialann duine atá ann

