1.

Cé acu thíos atá ar comhchiall le fadó?
(a) Tamall fada ó shin
(b) Le déanaí
(c) An bhliain seo chugainn

2.

Tá an focal an-mhíshásta i bparagraf 3. An bhfuil slí eile
leis seo a rá?

3.

Cé acu thíos atá contrártha le croíbhriste?
(a) Feargach
(b) Flaithiúil
(c) Áthasach

4.

Bhí Conchúr ina rí ar Chúige Uladh. Ainmnigh 3 rud a bhíonn ag rí 		
nach mbíonn ag daoine eile de ghnáth.

Tasc 2: ag fiosrú feasa
Cad é príomhábhar an téacs seo?

2.

Cad a thaitin leat faoin téacs seo?

3.

Luaigh rud amháin spéisiúil a d’fhoghlaim tú ón téacs seo.

4.

Bhí an draoi sa scéal in ann rudaí a fheiceáil nár tharla go fóill.
Ar mhaith leat féin a bheith in ann é sin a dhéanamh? Cén fáth?

5.

Ba dhuine fealltach é Conchúr toisc gur imir sé feall ar
Dheirdre agus Naoise. An féidir leat smaoineamh ar aon duine
a bhí fealltach i scéal eile a léigh tú?
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An Fiosraitheoir

Deirdre agus Naoise

Ceisteanna

Deirdre agus Naoise
Fadó fadó, bhí rí ann i gCúige Uladh darbh ainm Conchúr Mac Neasa. Oíche
amháin, bhí cóisir ag Conchúr ina chaisleán. Bhí scéalaí ag an gcóisir darbh
ainm Feidhlimidh agus bhí sé lena bhean chéile a bhí ag iompar clainne. Bhí
draoi sa chaisleán an oíche sin freisin agus bhí sé in ann rudaí a fheiceáil nár
tharla go fóill. Labhair an draoi le Feidhlimidh agus a bhean chéile agus ar
seisean leo: ‘Beidh cailín agaibh sula i bhfad agus Deirdre an t-ainm a bheidh
uirthi. Beidh sí ar an mbean is áille sa tír seo. Pósfaidh sí duine den Chraobh
Rua ach gheobhaidh a lán daoine bás i gCúige Uladh mar gheall uirthi.’ Ní
raibh Feidhlimidh ná a bhean chéile sásta leis an draoi faoi seo. Chuir an
draoi eagla ar a lán daoine eile a bhí sa chaisleán an oíche sin.
Tar éis tamaill, rugadh cailín do bhean chéile Fheidhlimidh. Bhí a lán daoine
ag iarraidh an cailín a mharú mar gheall ar an rud a dúirt an draoi. Níor
lig Conchúr dóibh sin a dhéanamh áfach, mar ba mhaith leis í a bheith aige
féin mar bhean chéile nuair a bheadh sí níos sine. D’iarr sé ar Leabharcam,
a bhanaltra, aire a thabhairt do Dheirdre. Nuair a bhí sí óg, bhí Deirdre ina
cónaí ag Leabharcam i dteach beag i lár na coille. D’fhás sí aníos ina bean
álainn rua.
Lá amháin, nuair a bhí Deirdre amuigh sa choill, chonaic sí triúr fear ón
gCraobh Rua ag seilg. D’fhéach sí ar dhuine acu darbh ainm Naoise agus
thit sí i ngrá leis láithreach. Agus chomh luath is a chonaic Naoise Deirdre,
thit seisean i ngrá léise. Go luath tar éis sin, phós siad. Bhí a fhios ag Naoise
agus Deirdre go raibh Conchúr ag dul a bheith an-mhíshásta leo nuair a
chloisfeadh sé an scéal gur phós siad. Mar gheall air sin, d’imigh siad leo go
hAlbain.
Chaith Conchúr tamall fada ag smaoineamh ar phlean le Deirdre a fháil ar ais
arís dó féin. Shocraigh sé ar scéal a chur chuig Deirdre agus Naoise go mbeadh
fáilte rompu teacht ar ais go hÉirinn. Bhí áthas an domhain ar Dheirdre agus
ar Naoise nuair a fuair siad an scéal seo agus tháinig siad abhaile. Ach d’imir
Conchúr feall orthu. Nuair a tháinig siad ar ais go hÉirinn, bhí saighdiúirí
Chonchúir ag fanacht leo agus mharaigh siad Naoise. Bhí Deirdre an-fheargach
le Conchúr. Ní raibh sí sásta é a phósadh in aon chor. Níorbh fhada tar éis sin
go bhfuair Deirdre bás mar bhí sí croíbhriste.

1.

Cérbh é Conchúr Mac Neasa?
(a) Deartháir Naoise a bhí ann
(b) Rí na hÉireann a bhí ann
(c) Rí Chúige Uladh a bhí ann

2.

Cé acu abairt thíos atá fíor?
(a) D’fhás Deirdre aníos sa chaisleán
(b) Rugadh Deirdre sa choill
(c) D’fhás Deirdre aníos sa choill

3.

Cad
(a)
(b)
(c)

a bhí speisialta faoin draoi?
Bhí sé in ann rudaí a fheiceáil san am a bhí le teacht
Bhí sé go dona ag an gceol
Bhí sé ar fheabhas ar an bhfeadóg stáin

4.

Cén
(a)
(b)
(c)

fáth a raibh daoine ag iarraidh Deirdre a mharú?
Bhí eagla ar dhaoine roimpi mar gheall ar an rud a dúirt an draoi
Bhí daoine eile ag iarraidh Conchúr a phósadh
Mharaigh sí Naoise

5.

Tháinig Deirdre agus Naoise ar ais go hÉirinn toisc:
(a) go bhfuair Conchúr bás.
(b) gur thug Conchúr cuireadh dóibh teacht ar ais.
(c) go raibh Deirdre ag iarraidh a tuismitheoirí a fheiceáil arís.

6.

Cad
(a)
(b)
(c)

7.

Tá an focal labhair in úsáid i bparagraf 1 mar:
(a) briathar.
(b) ainmfhocal.
(c) réamhfhocal.

8.

Cén
(a)
(b)
(c)

é an aidiacht is fearr a chuireann síos ar Chonchúr, dar leat?
Sábháilte
Sláintiúil
Santach

sórt téacs é seo?
Finscéal
Neamhfhicsean
Léirmheas

