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Ionad Oideachas Eolaíochta

• De réir taighde nua, bhí cleití ar a lán de na dineasáir. 
Léiríonn sé seo an gaol gairid atá ann idir dineasáir agus éin.

• Sa tSín nuair a chonaic daoine iontaisí chnámha móra na ndineasár den 
chéad uair, cheap siad gur tháinig siad ó dhragúin ollmhóra. 

• Bhí roinnt dineasár beag. Ní raibh an Saltopus ach 60 cm ar fad. 
Is dócha go raibh sé chomh hard le cearc.

• Rug dineasáir uibheacha agus bhí blaosc chrua righin (leathery) ar na 
huibheacha. Rinne cuid de na dineasáir neadacha.

• Sa scannán Jurassic World, thug siad dineasáir ar ais ar an saol. 
An bhféadfadh sé seo tarlú? Ní dócha é, ach tá roinnt eolaithe ag caint 
ar shicín le fi acla a chruthú - sicínosaurus.

Crosfhocal

Trasna
1. Tástálann scála Mohs __________ mianraí. (5)
2. An cineál loinge Spáinní a chuaigh go tóin poill 300 bliain ó shin. (7)
6. Cloch bhreithe Bhealtaine. (9)
7. Úsáidimid iad seo chun rudaí a cheannach. (5)
8. Is é an _____ an mianra is boige. (4)

Anuas
1. Úsáidimid é seo chun boinn cent a dhéanamh. (5)
3. Maraítear eilifi ntí chun an t-ábhar seo a fháil. (6)
4. Is é an _________ an mianra is crua ar domhan. (7)
5. Sula raibh boinn againn in Éirinn, mhalartaigh daoine iad seo. (7)

Fíricí Fónta

• Mí Eanáir seo caite i mianach i Srí Lanka, fuair mianadóirí an tsaifír 
réalta ghorm is mó riamh. Is dócha go ndíolfaidh an t-úinéir í ar €264 
milliún, nó thart air sin.

• Deirtear gur úsáideadh an sliogán fíricín mar airgeadra níos minice 
agus níos forleithne (more widely) ná aon airgeadra eile sa stair.

• Eisíodh (were issued) boinn speisialta profa (proof) óir agus airgid chun 
comóradh a dhéanamh ar na céad bliain ó tharla Éirí Amach 1916. 
Buaileadh bonn comórtha �2 freisin. 

• I gcultúir áirithe, tá adharc shrónbheannaigh (rhinoceros) níos 
luachmhaire, maidir le meáchan, ná ór ná diamaint. Cuimhnigh – is é 
an t-ábhar céanna atá san adharc agus atá i do chuid gruaige agus i 
d’ingne! 

• In áiteanna éagsúla ar fud an domhain, tá an-luach ar eabhar. Maraítear 
eilifi nt amháin go mídhleathach san Afraic gach 15 nóiméad, ar an 
meán, chun eabhar a sholáthar (provide) don mhargadh seo. 

• Sa bhliain 2009, airgeadh (was invented) airgeadra digiteach nua. 
Bitcoin an t-ainm atá air. Níl baint aige le haon tír ar leith – is ar an 
Idirlíon amháin a úsáideann daoine é. Tá luach €385 i Bitcoin amháin

Tráth na gCeist 
5 cent. 2. 2 euro. 3. 10 cent. 4. 50 cent. 5. 2 cent. 6. 20 cent. 7. 1 
cent. 8. 1euro

Ceist chrua 
 1. Is é 7 luach cruais na haimitise. 
 2. Rugadh i mí na Nollag tú. 
 3. Tá rúibín agus saifír chomh crua lena chéile. 
 4. Is í an smaragaid cloch bhreithe an duine a rugadh i mí Bealtaine.
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Forlíonadh Eolaíochta
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Ní raibh Tutankhamun 
ach deich mbliana d’aois 
nuair a bhí sé ina Fharó 
san Éigipt. Fuair sé 
bás nuair a bhí sé ocht 
mbliana déag d’aois, 
thart ar an mbliain 1323 
R.C.  Ba sheandálaí 
(archaeologist) Sasanach 
é Howard Carter agus 
tháinig sé ar thuama 
adhlactha (burial tomb) 
Tutankhamun sa bhliain 
1922. Bhí seomra 
adhlactha ollmhór agus 
ceithre sheomra eile 
ann. Bhí na seomraí lán 
le taisce (treasure) mar 
chreid na hÉigiptigh go 

mbeadh siad ag teastáil 
ó Tutankhamun sa saol 
a bhí le teacht (afterlife). 
Mar chuid den taisce bhí 
cófraí lán de sheodra, 
de mhiotail luachmhara, 
d’eabhar (ivory) agus de 
rudaí déanta d’ór agus 
d’airgead, iad maisithe le 
seoda. Bhí cónra óir ag 
Tutankhamun.

Anois ceapann 
seandálaithe go 
mb’fhéidir go bhfuil 
seomraí eile taobh thiar 
de thuama Tutankhamun 
agus nár osclaíodh 
riamh iad. Ceapann siad 
go mb’fhéidir go bhfuil 

mumaí Nefertiti curtha 
(buried) ansin. Ba dhuine 
de mhná céile athair 
Tutankhamun í Nefertiti. 
Má tá an ceart ag na 
seandálaithe, is dócha 
go bhfuil taisce ollmhór 
eile curtha léi siúd freisin. 
Bheadh sé sin an-spéisiúil 
ar fad. 

Le déanaí, tháinig 
tumadoirí (divers) ar 
thaisce amach ó chósta 
Mheiriceá Theas. Mí na 
Nollag, tháinig siad ar 
raic gaileoin Spáinnigh 
(wreck of Spanish 
galleon), a chuaigh go 
tóin poill 300 bliain ó 

shin. Bhí an gaileon ag 
dul ó Cholombia chun na 
Spáinne agus bhí lasta 
(cargo) an-luachmhar 
air. Deir daoine go raibh 
suas le 11 mhilliún bonn 
(coins) óir, smaragaidí 
(emeralds), agus seoda 
luachmhara eile air. Is 
dócha gurbh é an taisce 
ba mhó a chuaigh go tóin 
poill ariamh é.  

Gearraimid agus 
cuirimid snas ar phíosaí 
áille mianra chun iad 
a úsáid mar sheodra 
agus mar mhaisiúchán. 
Tugaimid an t-ainm geam 
(gem) ar phíosa mar seo.  

Le 20,000 bliain anuas, 
tá seodra (jewellery) á 
chaitheamh ag an gcine 
daonna. Ar dtús, chaith 
siad sliogáin, cnámha 
agus eabhar mar sheodra. 
Níos deireanaí, chaith siad 
diamaint, rúibíní (rubies) 
agus saifírí mar sheodra. 
Thaispeáin na geamanna 
seo go raibh saibhreas 
agus cumhacht ag na 
daoine a chaith iad, mar 
chosain siad a lán airgid. 

Ach is féidir geamanna 
agus seoda a úsáid 
le haghaidh rudaí eile 
seachas seodra – is féidir 
iad a úsáid sna tionscail 

(industries) freisin. Nuair a 
bhíonn daoine ag druileáil 
(drilling) tobair ola, bíonn 
criostail diamaint ar na 
béalmhíreanna druileála 
(drill bits). Ar láithreáin 
thógála (building sites), 
bíonn diamaint sna 
sábha (saws) atá in úsáid 
chun bloic chloiche a 
ghearradh. Bíonn léasair 
rúibín in úsáid i seinnteoirí 
CD agus i gcúrsaí 
teileachumarsáide, 
suirbhéarachta 
agus máinliachta 
(telecommunications, 
surveying, surgery).

Treasure troves

Ar thóir an óir       



1. B, 2. A, 3. C, 4. A, 5. C, 6. B.

Síos go bun 
Níor éirigh le tumadóirí aon chuid den taisce ó raic an ghaileoin Spáinnigh sin 
a thabhairt aníos go dromchla an uisce go fóill. Seans go bhfuil an long ina 
luí ar ghrinneall na farraige (seabed) ag doimhneacht (depth) 244 méadar. Tá 
sé an-chontúirteach bheith ag obair ag doimhneacht mar sin, toisc go bhfuil 
cumhacht mhór brú ag uisce. Má théann tumadóirí síos go han-domhain 
san fharraige, cruthaíonn (make) brú an uisce bolgáin ina gcuid fola. Nuair a 
bhíonn an tumadh críochnaithe acu, caithfi dh siad teacht aníos arís go han-
mhall chun deis a thabhairt do na bolgáin scaipeadh. Mura ndéanann siad 
é seo, tá contúirt ann go mbeidh breoiteacht dí-chomhbhrúcháin airde 
(decompression sickness) nó arraingeacha díbhrú (‘the bends’) orthu. 
De réir mar a théann tú síos níos doimhne san uisce, éiríonn an brú níos 
láidre. Dá mbeifeá féin gar do bhun na haigéine, mhothófá an brú cosúil le 
teach ina luí ar ordóg do choise.

Brú uisce
Buidéal plaisteach

Poill

Uisce

Bunábhair:
•  Buidéal plaisteach 2 lítear
•  Uisce
•  Rud éigin a dhéanfaidh poill .i. biorán 

ordóige
•  Marla

Aire: Iarr ar do mhúinteoir nó ar dhuine 
fásta eile cabhrú leat na poill a chur sa 
bhuidéal.

Treoracha:
1.  Cuir 3 pholl sa bhuidéal. Taispeánfaidh 

an léaráid duit cá háit a gcuirfi dh tú iad.
2.  Clúdaigh na poill le píosaí marla. Iarr ar do chairde cabhrú leat iad a 

choinneáil daingean.
3.  Líon an buidéal le huisce.
4.  Má bhaineann tú na píosaí marla den bhuidéal, cé acu poill is mó a 

scaoilfi dh an t-uisce? Tuar.
5.  Coinnigh greim ar an mbuidéal os cionn doirtil. 

Bain an marla ó na poill.
6.  An raibh an ceart agat?
Smaoinigh air seo:
Tiocfaidh an scaird (jet) is láidre uisce amach as an áit ina bhfuil an brú is 
láidre. An raibh an brú níos láidre ag an bpoll ag barr an bhuidéil nó ag an 
bpoll ag a bhun? 

Bhí Rí na Spáinne i lár cogaidh ag an am sin agus bhí an gaileon Spáinneach 
lán le hairgead agus le taisce le híoc as an gcogadh. Ach níor úsáid daoine 
airgead i gcónaí le híoc as rudaí a bhí uathu. Fadó rinne daoine malartú 
nó babhtáil (bartering) chun earraí a fháil. In Éirinn, mhalartaigh daoine 
eallach (cattle). Ach shocraigh daoine go mbeadh sé níos éasca le boinn 
déanta as miotail. Tá miotail úsáideach mar tá a bhformhór crua agus 
ní imíonn siad ó mhaith (wear out) go héasca. Deirimid go bhfuilimid ag 
bualadh bonn (minting) nuair a bhímid ag déanamh bonn. 

Tá boinn euro in úsáid againn ón mbliain 2002. Tá a lán miotal éagsúil sna 
boinn a úsáidimid inniu. Taispeánann an tábla thíos cad iad na miotail sin. 
Ba mhór an chabhair í dá mbeadh samplaí de na boinn agat le féachaint 
orthu.

Ar ór ná ar airgead

Tráth na gCeist

Bonn Miotail

 An chuid amuigh: copar-nicil; an chuid istigh:  
 trí shraith – nicil-prás, nicil, nicil-prás

 An chuid amuigh: nicil-prás; an chuid istigh:  
 trí shraith – copar-nicil, nicil, copar-nicil

 Ór Nordach (Nordic) – meascán d’alúmanam,  
 sinc agus copar 

 Stán atá clúdaithe le copar

Anois, úsáid an cur síos sa tábla agus do chumas breathnóireachta (powers of 
observation) féin chun na ceisteanna thíos a fhreagairt. Bí cúramach! Uaireanta, 
baineann an cur síos le níos mó ná bonn amháin. Tá an chéad cheann déanta.

1. Is fi ú 10c dhá cheann díom.  1. 5 cent.

2. Tá dath óir ar an miotal i mo chuid istigh agus 
 tá prás agus nicil sa mhiotal sin. 

3. Is ór Nordach mé agus tá mé 2 cm trasna. 

4. Tá a lán iomairí (ridges) rialta timpeall ar m’imeall. 

5. Tá mé déanta de chruach. Tá dath práis orm. 
 Tá eitre (groove) timpeall ar m’imeall. 

6. Tá 7 log (dents) agam timpeall ar m’imeall. 

7. Tá mé 1.5 cm trasna.

8. Is nicil agus prás í mo chuid amuigh agus 
 is nicil airgeadúil í mo chuid istigh.  



Ceist chrua

Uaireanta aithnímid criostail mhianraí ar a ndath. Mar shampla, bíonn 
dath dearg ar rúibíní, dath gorm dorcha ar shaifírí agus gorm geal ar 
thurcaid (turquoise). Bíonn dath glas ar smaragaidí, dath corcra ar aimitisí 
agus, go hiondúil, ní bhíonn dath ar bith ar dhiamaint. Le fada an lá, shíl 
daoine go raibh nasc idir na mianraí seo agus míonna áirithe agus nasc 
siad cloch agus mí – mar shampla, is é an diamant cloch bhreithe an 
duine a rugadh i mí Aibreáin.
Bíonn dathanna éagsúla ar na mianraí éagsúla agus mar sin, is maith 
an rud é bealach eile a bheith agat chun iad a aithint. D’airg (invented) 
Friedrich Mohs scála cruais (hardness scale) sa bhliain 1812. D’úsáid sé 
10 mianra ó thalc go diamant. Talc: is é sin an mianra is boige ar scála 
Mohs – tá luach 1 ag talc. Diamant: is é sin an mianra is crua ar scála 
Mohs – tá luach 10 ag diamant. Má tá mianra agat nach n-aithníonn tú, 
is féidir é a thástáil in aghaidh na 10 mianra ar an scála. Cibé mianra a 
scríobann mianra eile, is é sin an mianra is crua den dá mhianra. Mar 
shampla, scríobfaidh saifír turcaid mar go bhfuil sé níos crua ná turcaid. 
Má scríobann an dá mhianra a chéile, tá siad chomh crua lena chéile. 
Scríobfaidh diamant (10) gach mianra eile.
Tá an ciorcal thuas roinnte i míonna na bliana. Tá dath chloch bhreithe 
na míosa sin ar roinnt de na deighleoga. Tugann na deighleoga seo luach 
chruas na mianraí duit freisin ach níl ainmneacha na mianraí le feiceáil. 
Úsáid an t-eolas ar fad a thugamar duit chun na mianraí sa chiorcal a 
ainmniú. Scríobh na hainmneacha isteach sa chiorcal agus ansin freagair 
na ceisteanna seo thíos.
1. Cén luach cruais atá ar aimitis? __________________
2. Más í an turcaid do chloch bhreithe, cén mhí inar rugadh tú? 
__________________
3. Cén dá mhianra a bhfuil an cruas céanna iontu? 
__________________
4. Cén chloch bhreithe atá ag duine a rugadh i mí Bealtaine? 
__________________

Dúshlán breise
Déan beagán taighde agus déan iarracht an chuid eile den chiorcal a 
líonadh isteach.  Tá cúpla cloch bhreithe ag roinnt míonna. 
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Taiscí beaga

Sula raibh boinn ar fáil, d’úsáid daoine rudaí éagsúla mar  
airgeadra (currency). Salann, duilleoga, síolta, sliogáin fínicín 
(cowries), ornáidí óir agus ábhair eile – bhí siad ar fad in úsáid mar 
airgeadra. Ach ní dea-smaoineamh é sreangán sliogán a bhreith 
leat i gcónaí le híoc as an tsiopadóireacht!
4500 bliain ó shin, rinne muintir na hÉigipte boinn as miotal den 
chéad uair. Ag amanna éagsúla, d'úsáid daoine copar, airgead, ór, 
cré-umha (bronze), fiú péatar (pewter) agus prás (brass). Níos mó 
ná dhá mhíle bliain ó shin, sa cheantar sin a dtugaimid an Tuirc air 
anois, d’úsáid na daoine boinn déanta as meascán d’airgead agus 
d’ór. Thart ar an am céanna, d'úsáid muintir na Síne copar chun 
boinn mhiotail a dhéanamh. Ach bhí deacrachtaí ag baint leis seo, 
mar uaireanta, ghearr daoine píosaí beaga de na boinn airgid agus 
óir, agus ar an ábhar sin, ní úsáidimid na miotail seo chun boinn a 
dhéanamh a thuilleadh. 
Ní dhearna muintir na hÉireann boinn go dtí an bhliain 1000 AD, 
beagnach. Rinne siad na chéad phinginí i mBaile Átha Cliath. Ar 
dtús, bhí pictiúir de ríthe agus de bhanríonacha Shasana ar bhoinn 
na hÉireann, ach sa bhliain 1928, thosaíomar ar ár mboinn féin 
a bhualadh. Bhí pictiúr de chruit ar thaobh amháin agus pictiúr 
d'ainmhí nó d'éan ar an taobh eile. Déan iarracht a fháil amach 
cad iad na héin agus na hainmhithe seo. Ón mbliain 1971, bhí 
dearaí (designs) nua in úsáid agus tháinig na boinn Euro isteach 
sa bhliain 2002

Breis 
eolais

http://www.oum.ox.ac.uk/thezone/
minerals/detect/hardness.htm 
http://www.onegeology.org/extra/
kids/rocks_and_minerals.html

Freagraí ar 
 an gCrosfhocal

Trasna 1.CRUAS, 2.GAILEON, 6.SMARAGAID, 7.BOINN,  8.TALC 

Anuas 1.COPAR, 3.EABHAR, 4.DIAMANT, 5. EALLACH 


