1.

Cé acu thíos atá ar comhchiall le leanbh?
(a) Garmhac
(b) Iníon
(c) Páiste

2.

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

3.

Cé acu thíos atá contrártha le gleoite?
(a) Álainn
(b) Gránna
(c) Tapa

4.

Is ball teaghlaigh garmhac. Ainmnigh 3 bhall teaghlaigh eile.

Tasc 2: ag fiosrú feasa
1.

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.

Conas a bhraith Lugh nuair a mharaigh sé a dhaideo,
dar leat?

5.

An bhfuil an scéal seo cosúil le scéal ar bith eile a léigh tú?
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An Fiosraitheoir

Balor na Súile Nimhe

Ceisteanna

Balor na Súile Nimhe
Blianta fada ó shin, bhí fathach mór ina chónaí ar Oileán Thoraí i nDún
na nGall. Balor an t-ainm a bhí air. Fathach fíochmhar a bhí ann agus bhí
súil mhór aige i lár a éadain. Súil draíochta lán de nimh a bhí ann agus
d’fhéadfadh sé daoine a mharú nuair a d’fhéach sé orthu. Sin an fáth ar
tugadh an t-ainm Balor na Súile Nimhe air.
Ba mhaith le Balor a bheith beo go deo. Bhí bean feasa ann darbh ainm
Bioróg agus chuir sé ceist uirthi an mbeadh sé in ann a bheith beo go deo.
Dúirt sise go mbeadh cinnte agus nach bhféadfadh duine ar bith é a mharú
ach a gharmhac féin. Cheap Balor go raibh sin ar fheábhas toisc nach raibh
garmhac ar bith aige ag an am sin. Ach bhí iníon amháin aige darbh ainm
Eithne agus bhí sé imníoch go mbeadh páiste aici am éigin. Dúirt sé léi nach
mbeadh cead aici leanbh a bheith aici ach níor éist sí lena daidí in aon chor.
Rugadh leanbh beag d’iníon Bhaloir tamall tar éis sin. De ghnáth bíonn
daideo sona sásta nuair a thagann garmhac nó gariníon ar an saol, ach ní
mar sin a bhí Balor. Tugadh Lugh mar ainm ar an leanbh beag gleoite seo
agus bhí a mhamaí fíorbhródúil as. Faraor, ní raibh Balor chomh bródúil sin
as agus cad a rinne sé ach an leanbh beag a chur i mála agus a chaitheamh
isteach san fharraige mhór! Bhí Balor breá sásta leis féin anois mar bheadh
sé beo go deo na ndeor, dar leis. Ach bhí rud amháin nach raibh a fhios
ag Balor, is é sin go bhfaca Bioróg, an bhean feasa, an leanbh ina luí san
fharraige mhór agus gur thóg sí amach slán sábháilte é as an uisce. Bhí
garmhac Bhaloir, Lugh, beo go fóill!
Tugadh Lugh go dtí an mhórthír agus ní raibh a fhios ag mórán daoine cá raibh
sé. Blianta tar éis sin, nuair a bhí Lugh ina fhear óg, bhuail Balor agus Lugh
lena chéile. Níor aithin Balor Lugh ach d’aithin Lugh Balor nuair a d’inis sé
an scéal faoin rud a rinne sé lena gharmhac. Thuig Lugh go raibh air Balor a
mharú ansin. Fuair sé biorán te agus sháigh sé an biorán trí shúil nimhe Bhaloir.
Bhí Balor na Súile Nimhe marbh anois agus bhí Lugh beo go fóill.

1.

Cén
(a)
(b)
(c)

2.

Cé acu abairt atá fíor?
(a) Níor oscail Balor a shúil nimhe in aon chor
(b) Bhí súil draíochta Bhaloir ar chúl a chinn
(c) D’oscail sé a shúil nimhe le daoine a mharú

3.

Nuair a rugadh Lugh bhí:
(a) bród ar Bhalor.
(b) fearg ar Bhalor.
(c) náire ar Bhalor.

4.

Cén
(a)
(b)
(c)

fáth a raibh Balor ag iarraidh Lugh a mharú?
Ba é Lugh an t-aon duine amháin a bhí in ann Balor a mharú
Bhí Lugh ag iarraidh a bheith ina rí
Ní raibh sé go maith ag snámh

5.

Cad
(a)
(b)
(c)

é an cur síos is fearr ar Bhalor, dar leat?
Cineálta
Cruálach
Cróga

6.

Conas a d’aithin Lugh Balor?
(a) Bhí siad cosúil lena chéile
(b) Thuig Lugh cé a bhí ann ón scéal a d’inis Balor dó
(c) D’aithin Lugh a ghrianghraf

7.

Tá an briathar dúirt i bparagraf 2 san:
(a) aimsir chaite.
(b) aimsir láithreach.
(c) aimsir fháistineach.

8.

Cén
(a)
(b)
(c)

fáth
Bhí
Bhí
Bhí

ar tugadh Balor na Súile Nimhe mar ainm ar an bhfathach?
a shúil pianmhar
nimh sa tsúil aige
sé dall

sórt téacs é seo?
Dán
Dialann
Finscéal

