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1. Cá raibh Pól agus Rónán ag súgradh?
 (a) San úllord 
 (b) Taobh istigh den teach
 (c) Taobh amuigh den teach

2. Cén fáth a raibh siad ag iarraidh dul isteach san 
úllord?

 (a) Dúirt Mamaí leo dul isteach ann
 (b) Theastaigh uatha úlla a fháil
 (c) Bhí deifir orthu

3. Bhí Rónán ag caoineadh mar:
 (a) bhuail Pól é.
 (b) ghortaigh sé a lámh.
 (c) chonaic Mamaí é san úllord.

4. Conas a mhothaigh Mamaí nuair a chonaic sí cad a 
tharla?

 (a) Bhí áthas uirthi
 (b) Bhí imní uirthi
 (c) Bhí deifir uirthi

5. Cad a chiallaíonn an frása ‘gan fhios di’?  
 (a) Ní raibh a fhios ag Mamaí
 (b) Chuaigh siad chuig an úllord gan Mhamaí
 (c) Ní raibh a fhios acu cá raibh siad ag dul

6. Cén aidiacht is fearr a chuireann síos ar Dhaidí Rónáin?
 (a) Míshásta 
 (b) Ocrach
 (c) Sásúil

Lá breá fómhair a bhí ann. Bhí Pól agus Rónán ag súgradh 
amuigh sa ghairdín. 

‘Féach ar na húlla móra dearga sin san úllord sin,’ arsa Pól 
le Rónán.

‘Ó,’ a dúirt Rónán, ‘ba bhreá liom ceann acu.’

Bhí a fhios ag na páistí nach raibh cead acu dul isteach san 
úllord in aice an tí. 

‘Rith go tapa,’ arsa Rónán le Pól. ‘Beimid chomh tapa sin 
nach mbeidh a fhios ag duine ar bith go rabhamar ann.’

Rith an bheirt acu isteach san úllord. Dhreap Rónán suas ar 
an gcrann ard agus chaith sé na húlla síos chuig Pól.  
Go tobann, thit Rónán den chrann. 

‘Ó, mo lámh, mo lámh!’ a bhéic Rónán. 

Chuala Mamaí Rónán ag caoineadh ón teach agus rith sí 
amach sa ghairdín lena fheiceáil cad a tharla. Chonaic sí 
Rónán bocht. D’inis na páistí di cad a rinne siad. Bhí sí  
an-chrosta leo toisc go ndeachaigh siad chuig an úllord gan 
fhios di, ach bhí sí buartha freisin agus ghlaoigh sí ar Dhaidí. 
Tháinig Daidí abhaile agus thug sé Rónán chuig an ospidéal. 
Bhí a lámh briste. Ní raibh Daidí sásta leis in aon chor.


