Cé acu thíos atá ar comhchiall le truamhéalach?
(a) Dubh
(b) Brónach
(c) Áthasach

2.

Tá an frása uafásach te i bparagraf 2. An bhfuil slí eile leis seo a rá?

3.

Cé acu thíos atá contrártha le tais?
(a) Fliuch
(b) Tirim
(c) Trom

4.

Maireann an moncaí fadsrónach sna foraoisí báistí. Ainmnigh 3 ainmhí
eile a mhaireann sna foraoisí báistí.
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1.

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.

Cad is féidir a dhéanamh lena chinntiú nach mbeidh an moncaí 			
fadsrónach i mbaol, dar leat?

5.

An bhfuil scéal truamhéalach na moncaithe fadsrónacha cosúil le scéal
ainmhí ar bith eile?
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Tasc 1: ag fiosrú focal
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An Fiosraitheoir

An Moncaí Fadsrónach

Ceisteanna

An Moncaí Fadsrónach
Is ainmhithe aisteacha ar fad iad na moncaithe fadsrónacha. Tá clú agus cáil
orthu as an tsrón dhearg fhada atá orthu. Ceapann daoine go bhfuil cuma
an-ghreannmhar orthu mar gheall air seo. Tá bolg ramhar ar an bhfireannach
fásta agus tá sé i bhfad níos troime agus níos raimhre ná an baineannach.
Nuair a thagann na babaithe óga ar an saol, bíonn aghaidh ghealghorm agus
fionnadh dubh dorcha orthu.
Níl na moncaithe fadsrónacha le fáil ach sna foraoisí báistí ar oileán Boirneo
san Áise, áit atá uafásach te agus tais mar bíonn sé ag cur báistí go minic.
Níl siad le fáil aon áit eile ar domhan. Maireann siad i ngrúpaí beaga de
ghnáth ina mbíonn fireannach fásta amháin agus suas le seisear baineannach.
Bíonn an fireannach fásta i mbun an ghrúpa. Tá siad go hiontach ag snámh
agus cónaíonn siad sna háiteanna is ísle sna foraoisí báistí. Is féidir iad a
fheiceáil go minic ag tumadh san uisce.
Faraor, tá na moncaithe fadsrónacha go mór i mbaol. Deirtear go bhfuil 50%
níos lú acu ann anois ná mar a bhí 40 bliain ó shin toisc go mbíonn daoine ag
scriosadh a ngnáthóige, is í sin an áit a gcónaíonn siad, agus ag iarraidh iad
a sheilg. Mura ndéanaimid rud éigin faoi seo go luath, ní bheidh aon mhoncaí
fadsrónach fágtha againn in aon chor. Nach bhfuil seo dochreidte agus
truamhéalach ar fad?

1.

Cén
(a)
(b)
(c)

2.

Cá gcónaíonn na moncaithe fadsrónacha?
(a) San Áise agus san Eoraip
(b) Ar fud an domhain
(c) San Áise amháin

3.

Ceapann daoine go bhfuil moncaithe fadsrónacha greannmhar toisc:
(a) go bhfuil clú agus cáil orthu.
(b) go bhfuil srón dhearg fhada orthu.
(c) go ndéanann siad rudaí amaideacha an t-am ar fad.

4.

Cén chuma a bhíonn ar na babaithe óga nuair a thagann siad
ar an saol?
(a) Bíonn bolg gorm agus eireaball mór fada orthu
(b) Bíonn fionnadh dubh agus aghaidh ghealghorm orthu
(c) Bíonn srón bheag bhídeach agus eireaball gealghorm orthu

5.

Cén
(a)
(b)
(c)

6.

Conas a bhraitheann an t-údar faoin titim ar líon na moncaithe 		
fadsrónacha?
(a) Is cuma leis
(b) Tá brón air
(c) Tá áthas air

7.

I bparagraf 2 tá an focal fásta in úsáid mar:
(a) briathar.
(b) aidiacht.
(c) ainmfhocal.

8.

Cén
(a)
(b)
(c)

abairt atá fíor faoi na moncaithe fadsrónacha?
Maireann siad leo féin
Maireann siad i ngrúpaí le chéile
Maireann siad le cineálacha eile moncaithe

fáth ar thit líon na moncaithe fadsrónacha le 40 bliain anuas?
Ní maith leo a bheith ina gcónaí ar oileán Boirneo
D’éirigh a lán acu tinn
Scrios daoine a n-áit chónaithe

sórt téacs é seo?
Dialann
Fógra
Neamhfhicsean

