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An Fiosraitheoir

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le rud ar bith?
 (a) Gach rud
 (b) Faic
 (c) Píosa beag

2. Tá an frása ní raibh mórán suime acu i bparagraf 2. An bhfuil slí   
 eile leis seo a rá?

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

4. Is siombail í an tseamróg a bhaineann le hÉirinn. Ainmnigh 3 rud eile a  
 bhaineann le hÉirinn.

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 Naomh Pádraig nuair nár thuig muintir na    
 hÉireann é, dar leat?

5. An féidir leat smaoineamh ar shiombail a bhaineann le tír eile?



CeisteannaNaomh Pádraig agus  
an tSeamróg

1. Cé acu abairt atá fíor?
 (a) Níl ceangal ar bith idir Naomh Pádraig agus Éire
 (b) Tá ceangal mór idir an tseamróg agus Albain
 (c) Tá ceangal mór idir Éirinn agus an tseamróg

2. Ba mhaith le Naomh Pádraig:
 (a) go gcreidfeadh muintir na hÉireann in aon Dia amháin.
 (b) go gcreidfidís i níos mó ná aon Dia amháin.
 (c) nach gcreidfidís in aon Dia in aon chor.

3. Cén fáth a raibh Naomh Pádraig míshásta?
 (a) Níor thaitin seamróga leis
 (b) Ní raibh sé in ann Dia a mhíniú go maith do dhaoine
 (c) Bhí spéis mhór ag daoine i nDia 

4. D’iarr Naomh Pádraig cabhair ó Dhia toisc:
 (a) nach raibh seamróg ar bith aige.
 (b) nár thuig muintir na hÉireann é.
 (c) go raibh sé an-tuirseach.

5. Cén tslí a raibh an tseamróg úsáideach aige?
 (a) Bhí an tseamróg glas
 (b) Bhí suim mhór ag daoine sa tseamróg
 (c) Bhí sé in ann Dia a mhíniú leis an tseamróg

6. Cad é an úsáid atá ag an tseamróg sa lá atá inniu ann?
 (a) Caitheann daoine í toisc go bhfuil sí deas
 (b) Is siombail den tír seo í
 (c) Fásann sí gach áit

7. Tá an focal air i bparagraf 4 in úsáid mar:
 (a) réamhfhocal.
 (b) aidiacht.
 (c) briathar.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Dán
 (b) Dráma
 (c) Neamhfhicsean

Nuair a smaoiníonn daoine ar Éirinn, is minic a smaoiníonn siad ar Naomh 
Pádraig agus ar an tseamróg. Cén fáth a bhfuil ceangal mór ag Naomh 
Pádraig leis an tseamróg? Conas a tharla sin agus cad é an ceangal idir Éirinn 
agus an tseamróg?

Nuair a tháinig Naomh Pádraig ar ais go hÉirinn sa bhliain 432, chuaigh sé 
amach i measc na ndaoine agus thosaigh sé ag labhairt leo faoi Dhia. Ba 
mhaith leis go gcreidfidís i nDia. Ag an am sin, chreid na daoine go raibh 
níos mó ná Dia amháin ann agus ní raibh a fhios acu rud ar bith faoi Íosa. 
Mhínigh Naomh Pádraig dóibh nach raibh ach aon Dia amháin ann ach go 
raibh trí phearsa i nDia: an tAthair, an Mac agus an Spiorad Naomh. Níor 
thuig na daoine é seo in aon chor agus ní raibh mórán suime acu  
i nDia ach oiread. Ní raibh Naomh Pádraig sásta faoi sin.

Ní raibh a fhios ag Naomh Pádraig cad ba chóir dó a dhéanamh leis seo a 
mhíniú dóibh. Thosaigh sé ag guí chuig Dia agus d’iarr sé cabhair air. Tamall 
tar éis sin, agus é amuigh ag siúl, chonaic Naomh Pádraig seamróg bheag 
ghlas ag fás sa talamh. Thóg sé an tseamróg agus thug sé faoi deara go 
raibh gas amháin agus trí dhuilleog ar an tseamróg bheag. Thuig sé ansin go 
bhféadfadh sé an tseamróg a úsáid leis an scéal a mhíniú do na daoine. 

Thaispeáin sé an tseamróg dóibh ansin agus ar seisean leo, ‘Seo gas amháin 
a bhfuil trí dhuilleog ag fás air. Tá sé sin cosúil le Dia. Níl ann ach aon Dia 
amháin ach tá trí phearsa ann: an tAthair, an Mac agus an Spiorad Naomh’. 
Thuig na daoine ansin cad a bhí i gceist aige. Chreid siad Naomh Pádraig 
agus thosaigh siad ag creidiúint i nDia. De réir a chéile, thiontaigh na daoine 
ina gCríostaithe. Caithimid seamróga go fóill gach bliain ar an 17 Márta, Lá 
Fhéile Pádraig. Bíonn a lán daoine ag ceiliúradh Naomh Pádraig ar fud an 
domhain ar an lá sin agus bíonn an tseamróg in úsáid againn go fóill mar 
shiombail na hÉireann. Nach iontach ar fad an planda beag glas sin?


