
An Fiosraitheoir

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le toisc?
 (a) I lár
 (b) Mar
 (c) Go léir 

2. Tá an frása ar buile i bparagraf 3. An bhfuil slí eile leis seo a rá?

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

4. Scrios Daidí na Nollag seomra suí Róise. Ainmnigh 3 chineál seomra eile  
 atá i do theach.

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. An ndearna Róise an rud ceart nuair a scríobh sí chuig Daidí na Nollag,  
 dar leat?

5. Cad a cheap Daidí na Nollag faoin litir seo, dar leat? 
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CeisteannaLitir Ghearáin chuig  
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1. Cén sórt tí atá ag Róise?
 (a) Teach beag dearg i lár an bhaile
 (b) Teach mór faoin tuath
 (c) Teach mór buí i lár an bhaile

2. Conas atá a fhios againn go bhfuil suim ag Róise sa léitheoireacht?
 (a) Fuair sí scútar leictreach
 (b) Thaitin na leabhair a fuair sí go mór léi
 (c) Bhí sí míshásta nach bhfuair sí leabhar ar bith

3. Cén fáth a raibh Róise ag scríobh chuig Daidí na Nollag?
 (a) Le liosta a thabhairt dó don bhliain seo chugainn
 (b) Lena insint do Dhaidí na Nollag go raibh sí feargach leis
 (c) Lena insint dó cad a rinne sí le linn na Nollag

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

5. Cad é an rud is mó a raibh Róise míshásta faoi?
 (a) Ní bhfuair sí bábóg
 (b) Níor ith Daidí na Nollag an bia a d’fhág sí dó
 (c) D’fhág Daidí na Nollag an seomra suí salach ina dhiaidh

6. Cé acu paragraf ina ndéanann Róise plean do Dhaidí na Nollag  
 teacht ar ais?
 (a) Paragraf 2
 (b) Paragraf 3
 (c) Paragraf 4

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

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Dialann
 (b) Litir
 (c) Finscéal

 13 Sráid an Bhlátha
 An Baile Mór
 Co. Thír Eoghain

A Dhaidí na Nollag, a chara,

Dia duit. Is mise Róise Nic Dhaibhéid. An cuimhin leat mé? Is mise an cailín 
a bhfuil an trampailín ollmhór gorm ina gairdín aici agus níor chodail mé go 
dtí go déanach Oíche Nollag. Tá cónaí orm sa teach mór buí ar Shráid an 
Bhlátha i lár an bhaile.

Ar dtús, ba mhaith liom ‘go raibh maith agat’ a rá leat as na bronntanais 
iontacha go léir a d’fhág tú dom maidin Lá Nollag. Thaitin an scútar 
leictreach go mór liom agus níor chuir mé síos na leabhair áille a d’fhág tú 
dom freisin toisc go bhfuil suim mhór agam iontu. 

Faraor, ní litir ródheas í seo mar tá mé an-mhíshásta leat! Scrios tú an Nollaig 
orainn agus dúirt mo thuismitheoirí nach mbeidh cead agat teacht ar ais 
chuig an teach! Nuair a thuirling tú le do charr sleamhnáin ar bharr dhíon 
an tí, bhris tú a lán tíleanna agus bhí ar mo dhaidí iad a dheisiú an chéad 
rud maidin Lá Nollag. Bhí sé ar buile. Ansin, nuair a tháinig tú amach as 
an simléar sa seomra suí d’fhág tú loirg do chos gach áit. Bhí an brat urláir 
nua scriosta! Ní raibh mo mhamaí róshásta faoi sin. Ar deireadh, is é an rud 
is mó a chuir isteach ormsa ná nár ith tú na brioscaí agus na ceapairí go 
léir a d’fhág mé ar an stól beag duit ach d’alp tú siar an turcaí a bhí ann do 
dhinneár na Nollag! 

Mar a dúirt mé cheana féin, ní raibh mo thuismitheoirí sásta leat agus dúirt 
siad nach mbeidh cead agat teacht ar ais chuig ár dteach go deo. Ach sin 
ráite, ba mhaith liom bronntanais a fháil uait go fóill. Mar sin de, labhair mé 
le mo mhamó a chónaíonn béal dorais agus dúirt sí go mbeidh cead agat iad 
a chur ina garáiste agus gheobhaidh mé ansin iad an Nollaig seo chugainn. 

Is mise le meas,
   
Róise Nic Dhaibhéid


