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An Fiosraitheoir

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le cath?
 (a) Cóisir 
 (b) Argóint
 (c) Troid

2. Tá an frása muintir na hÉireann i bparagraf 2. An bhfuil slí eile  
 leis seo a rá?

3. Cé acu thíos atá contrártha le ard?
 (a) Íseal
 (b) Cróga
 (c) Ciorclach

4. Thóg na manaigh cloigthithe mar chosaint in aghaidh na Lochlannach.  
 Ainmnigh 3 rud eile a úsáideann daoine mar chosaint.

Tasc 2: ag fiosrú feasa

1. Cad é príomhábhar an scéil seo?

2. Cad a thaitin leat faoin scéal seo?

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

4. Cén fáth ar tháinig na Lochlannaigh go hÉirinn ar dtús, dar leat?

5. Samhlaigh go raibh tú beo nuair a bhí na Lochlannaigh ag déanamh   
 ionsaithe. Cad a rinne tú?



CeisteannaNa Lochlannaigh  
in Éirinn

1. Cérbh iad na Lochlannaigh? 
 (a) Daoine a bhí ina gcónaí in Éirinn 
 (b) Daoine a tháinig go hÉirinn ó Shasana
 (c) Daoine a tháinig go hÉirinn ó thuaisceart na hEorpa

2. Cén fáth ar tháinig na Lochlannaigh go hÉirinn?
 (a) Le cónaí a dhéanamh go síochánta
 (b) Le hionsaí agus le goid a dhéanamh
 (c) Le turas pléisiúrtha a dhéanamh

3. Cé acu thíos is fearr a chuireann síos ar na Lochlannaigh?
 (a) Pléisiúrtha agus cainteach
 (b) Scanrúil agus cruálach
 (c) Amaideach agus míshláintiúil

4. Cad é an buntáiste is mó a bhí ag cloigtheach?
 (a) Bhí sé déanta as adhmad
 (b) Ní raibh sé éasca ionsaí a dhéanamh air
 (c) Ní raibh fuinneoga ann

5. Cén fáth ar éirigh le Brian Bóramha in aghaidh na Lochlannach?
 (a) Bhí teanga na Lochlannach aige
 (b) Bhí na hÉireannaigh níos láidre in aon arm amháin
 (c) Bhí eagla ar na Lochlannaigh roimhe

6. Cad a tharla mar gheall ar Chath Chluain Tarbh?
 (a) D’fhág na Lochlannaigh go léir Éire
 (b) Bhí deireadh leis na manaigh
 (c) Tháinig deireadh le réim na Lochlannach

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

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

Bhí na Lochlannaigh ar cheann de na grúpaí ba thábhachtaí san Eoraip 
blianta ó shin. Ba as Críoch Lochlann i dtuaisceart na hEorpa do na 
Lochlannaigh, an áit a bhfuil an tSualainn, an Iorua agus an Danmhairg sa lá 
atá inniu ann. Mairnéalaigh an-mhaith a bhí iontu agus sheol siad trasna na 
farraige go tíortha eile ar longa fada. Daoine fíochmhara a bhí iontu freisin 
agus bhí siad cáiliúil as a bheith an-trodach chomh maith. 

Ba sa bhliain 795 a tháinig siad go hÉirinn den chéad uair. Ar dtús, rinne 
siad ionsaí ar na hoileáin bheaga timpeall chósta na hÉireann, áit a raibh 
go leor de na mainistreacha. Bhí a fhios ag na Lochlannaigh go raibh rudaí 
luachmhara sna mainistreacha mar airgead agus ór. De réir a chéile, bhog siad 
isteach sa tír ar shiúl ón gcósta agus rinne siad ionsaithe ar na mainistreacha 
ansin freisin. Choinnigh siad orthu ag goid agus ag marú daoine. Chuir siad 
eagla an domhain ar mhuintir na hÉireann. Bhí foirgnimh speisialta ag 
na mainistreacha san am sin. Túir an-ard a bhí iontu a bhí déanta as cloch. 
Cloigtheach a thugtar ar thúir mar seo agus bhí sé deacair briseadh isteach 
iontu. Bhí siad úsáideach nuair a bhí na Lochlannaigh ann mar áiteanna le 
rudaí luachmhara a stóráil agus le dul i bhfolach iontu. Thóg na manaigh 
timpeall 120 de na cloigthithe seo agus tá cuid acu le feiceáil go fóill.

Lean siad orthu ag déanamh ionsaithe ar chuid mhaith den tír ar feadh cúpla 
céad bliain ach ní raibh siad in ann an tír iomlán a chur faoi smacht. Sa 
deireadh, tháinig na hÉireannaigh le chéile faoi aon arm amháin faoin Ardrí, 
Brian Bóramha. Ar an 23 Aibreán 1014, bhí cath mór ann taobh amuigh de 
Bhaile Átha Cliath idir Brian Bóramha agus na Lochlannaigh. Cath Chluain 
Tarbh an t-ainm a bhí ar an gcath cáiliúil seo. Nuair a bhí an cath thart bhí ar 
a laghad 6000 marbh. Ach cé go raibh an bua ag na hÉireannaigh, gortaíodh 
Brian Bóramha sa chath agus fuair sé bás go luath ina dhiaidh. 

Bhí deireadh ansin le réim na Lochlannach agus tháinig deireadh leis na 
hionsaithe ar na mainistreacha. Ach níor imigh na Lochlannaigh ar fad. 
D’fhan a lán acu in Éirinn agus chuir siad fúthu sa tír.


