Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
1. In alt 1 aimsigh an frása atá ar comhchiall le ar dtús.
2. Cén focal in alt 1 atá contrártha le beag bídeach?
3. Tá an focal fada in alt 1. Roghnaigh an leagan ceart de san
abairt seo thíos.
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An Fiosraitheoir

Is é Balla Mór na Síne an balla is __________ ar domhan.
(a) fada

(b) faide		(c) fhada

4. Conas a chuireann tú síos ar abairt mar seo a leanas?

Sílim gur féidir leis na spásairí é a fheiceáil ón spás.
(a) Is bréag í

(b) Is tuairim í

(c) Is fíric í

5. Fiosraigh an frása as cuimse in alt 4. Cuir in abairt de do chuid
féin é.
6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa
1. Déan achoimre ar an téacs seo.
2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoin mBalla Mór?
3. Cad a spreagann daoine le dul ar cuairt go dtí Balla Mór na Síne,
dar leat?
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4. Cén áit is suimiúla a chonaic tú féin riamh? Cén fáth?

5 Balla Mór na Síne

is é balla mór na síne an rud is suimiúla a chonaic mé riamh arsa an
turasóir thaitin sé go mór liom

Balla Mór na Síne

Balla Mór na Síne
Tá Balla Mór na Síne suite i dtuaisceart na tíre.
Tá sé an-mhór agus an-fhada agus tá sé ar
cheann de na struchtúir is iontaí ar domhan
gan amhras ar bith. Ach cén fáth ar tógadh
é ar an gcéad dul síos? Ag dul siar cúpla míle
bliain dúinn, bhí an tSín faoi ionsaí go minic
ag tíortha eile. Thóg Impirí na Síne an balla
ollmhór seo mar go raibh siad ag iarraidh a
naimhde ón taobh thuaidh a choimeád amach.
Chuidigh sé go mór le muintir na Síne, a bhí ar
an taobh istigh de dar ndóigh, a choimeád slán
sábháilte.
AN RÚIS

AN MHONGÓIL

AN tSÍN

AN tSEAPÁIN

AN INDIA

Ní balla iomlán amháin atá ann áfach, ach
na céadta balla beag, atá déanta as brící
agus clocha, leagtha amach ceann i ndiaidh
an chinn eile. Tá an rud iomlán breis agus
20,000 ciliméadar ar fad. Tá sé chomh fada
sin go rachadh sé thart ar chósta na hÉireann
6 huaire! Tá an balla mór féin 10 méadar ar
airde, den chuid is mó, agus 5 mhéadar ar
leithead. In áiteanna áirithe, áfach, tá sé chomh
leathan sin go bhféadfá dhá charr, taobh le
taobh, a thiomáint ar a bharr. Chomh maith
leis sin, tá níos mó ná 10,000 túr faire ar an
mbarr, spréite amach feadh an bhalla.

D’oibrigh suas le milliún duine ar an mballa
agus ghlac sé 2,000 bliain é a chríochnú. Cé
gur tógadh an Balla Mór le muintir na Síne a
chosaint, fuair go leor Síneach bás agus iad á
thógáil. Deirtear go bhfuair níos mó ná milliún
duine ar fad bás mar go raibh an obair
an-chontúirteach agus crua. Tugadh ‘an reilig is
faide ar domhan’ mar leasainm air de bharr go
bhfuair an oiread sin daoine bás. Obair
fíorchruálach ar fad a bhí ann.
Tá clú agus cáil ar Bhalla Mór na Síne ar fud
an domhain sa lá atá inniu ann, dar ndóigh.
Deir daoine gur féidir leis na spásairí é a
fheiceáil ón spás agus iad ag taisteal thart
ar an domhan, más fíor sin ar chor ar bith!
Tá spéis as cuimse ag daoine sa Bhalla Mór
agus tugann na céadta míle turasóir cuairt air
gach bliain. Nach aisteach an scéal é, áfach,
gur tógadh é le daoine a choimeád amach as
an tSín, ach go gcabhraíonn sé go mór leis na
céadta míle duine a mhealladh ansin sa lá atá
inniu ann?

Ceisteanna
1. Cá fhad a ghlac sé le Balla Mór na Síne
a thógáil?
(a) Thart ar 2,000 bliain
(b) Thart ar 200 bliain
(c) Thart ar 20 bliain
2. Cén fáth ar tógadh é ar an gcéad dul
síos?
(a) Le turasóirí a mhealladh chun na Síne
(b) Le muintir na Síne a choimeád slán 		
óna naimhde
(c) Le pionós a chur ar mhuintir na Síne
3. Cé acu thíos a insíonn dúinn go bhfuil
an balla an-fhada?
(a) Tá sé níos faide ná cósta na hÉireann
(b) Tá sé le feiceáil ón spás
(c) Tá sé 5 mhéadar ar leithead
4. Conas atá a fhios againn gur obair
chruálach a bhí ann an balla a thógáil?
(a) Bhí an pá go dona
(b) Tugadh ‘an reilig is faide ar domhan’
mar leasainm air
(c) Ghlac sé tamall fada é a thógáil

5. Cén t-alt a insíonn dúinn go dtagann go
leor daoine ar cuairt chuig an mballa sa
lá atá inniu ann?
(a) Alt 1
(b) Alt 3
(c) Alt 4
6. Cén fáth ar tógadh níos mó ná 10,000
túr faire ar an mbarr?
(a) Le cuma dheas a chur air
(b) Leis an mballa mór a dhéanamh níos
láidre
(c) Ionas go bhféadfadh na saighdiúirí
naimhde a fheiceáil ag teacht
7. Conas a chabhraíonn an Balla Mór leis
an tSín sa lá atá inniu ann, dar leat?
(a) Cabhraíonn sé leis an timpeallacht
(b) Coimeádann sé go leor daoine amach
as an tír go fóill
(c) Tugann sé go leor cuairteoirí isteach
sa tír
8. Tá an briathar d’oibrigh in alt 3:
(a) san aimsir fháistineach.
(b) san aimsir chaite.
(c) san aimsir láithreach.
9. Cad atá sa téacs seo?
(a) Fíricí stairiúla
(b) Miotas
(c) Cur síos ar shaol duine

