1 Tuairisc Scoile

Cárta Freagraí

Freagraí
1.

Cén uair a scríobh an múinteoir an tuairisc seo?
(c) Meitheamh

2.

Cé hí Úna de Brún?
(c) Múinteoir Lorcáin

3.

Conas a d’éirigh le Lorcán sa Ghaeilge?
(b) Go han-mhaith

4.

Tá an focal ‘néata’ in úsáid mar:
(b) aidiacht.

5.

Cad a chiallaíonn ‘Tá suim mhór ag Lorcán
sa mhata’?
(b) Is maith leis an mata go mór

6.

Cén aidiacht is fearr a chuireann síos ar Lorcán nuair
a bhíonn ceacht spóirt aige?
(b) Leisciúil
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Cárta Freagraí

Freagraí
1.

I véarsa 1 cad a chiallaíonn ‘gan mhoill’?
(c) Go luath

2.

Cén fáth a bhfuil an cailín míshásta i véarsa 2?
(c) Rinne sí dearmad ar a sos

3.

I véarsa 3 tá ‘drámaíocht’ in úsáid mar:
(b) ainmfhocal.

4.

Cén uirlis cheoil atá an cailín ag foghlaim?
(c) An pianó

5.

Conas a mhothaíonn an cailín i véarsa 5?
(b) Sceitimíneach

6.

2 Ar Scoil

Cén abairt atá fíor?
(b) Tá an cailín ag súil go mór leis an deireadh
			 seachtaine
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Cárta Freagraí
3 Saolré an Fhéileacáin

Freagraí
1.

Cad é an t-am is fearr den bhliain leis an bhféileacán
a fheiceáil?
(b) Sa samhradh

2.

In alt 1 cad a chiallaíonn an focal ‘ildaite’?
(a) A lán dathanna

3.

Cén fáth nach dtaitníonn na boilb leis na feirmeoirí,
dar leat?
(b) Itheann siad a gcuid glasraí

4.

Cé chomh fada is atá ‘coicís’?
(b) Dhá sheachtain

5.

Tá an féileacán réidh le heitilt nuair atá sé ina:
(c) chrisilid.

6.

Cé acu atá fíor?
(a) Tá saolré an fhéileacáin réasúnta gairid
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Cárta Freagraí
4 Torann

Freagraí
1.

Cá raibh Lúsaí nuair a chuala sí an torann den chéad
uair?
(c) Sa seomra leapa

2.

Rith Lúsaí isteach chuig a mamaí mar:
(b) bhí eagla uirthi.

3.

Cén fáth ar shiúil Mamaí agus Lúsaí ‘go ciúin
cúramach síos an staighre’?
(b) Cheap siad go raibh duine éigin thíos staighre

4.

In alt 1 tá an focal ‘dhúisigh’ in úsáid mar:
(c) briathar.

5.

Cé acu focal is fearr a chuireann síos ar an gcat?
(c) Dána

6.

Conas a mhothaigh Lúsaí agus a mamaí ar deireadh?
(b) Bhí áthas orthu
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Cárta Freagraí
5 Pancóga

Freagraí
1.

Cad a chuireann daoine ar phancóga de ghnáth?
(b) Im agus subh

2.

Cé acu atá fíor?
(a) Níl sé deacair pancóga a dhéanamh

3.

Cad é an dara rud a chuireann tú isteach sa bhabhla?
(c) An ubh

4.

Tá an focal ‘measc’ in úsáid mar:
(c) briathar.

5.

Cén fáth a gcaithfidh tú bheith cúramach leis an
bhfriochtán?
(c) Beidh sé te

6.

Conas atá a fhios agat go bhfuil an phancóg réidh?
(b) Tá dath donn ar an dá thaobh
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Cárta Freagraí
6 An Aimsir in Éirinn

Freagraí
1.

Cé acu atá fíor?
(b) Bíonn sé ag cur báistí go minic in Éirinn

2.

Má tá rud uiscedhíonach:
(a) coimeádann sé uisce amach.

3.

Cén uair a thiteann calóga sneachta ó na scamaill?
(a) Nuair a bhíonn an aimsir fuar

4.

Is maith le páistí an ghaoth mar:
(c) is féidir bheith ag súgradh le heitleog.

5.

Cad iad na héadaí is fearr a chaitheamh nuair a
bhíonn an ghrian ag taitneamh?
(c) Éadaí nach bhfuil trom

6.

Cé acu abairt is fearr a chuireann síos ar an aimsir in
Éirinn, dar leat?
(b) Athraíonn an aimsir go minic
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Cárta Freagraí
7 Uisce

Freagraí
1.

Cén uair a bhíonn uisce in úsáid againn?
(b) An t-am ar fad

2.

Cé acu abairt atá fíor?
(c) Bíonn uisce ag teastáil ó rud ar bith atá beo

3.

Conas a chailleann do chorp uisce?
(b) Nuair a ritheann tú go leor

4.

Cad a chiallaíonn an frása ‘i gcónaí’?
(c) An t-am ar fad

5.

Conas a fhaigheann plandaí uisce?
(a) Ón talamh

6.

Cén fáth a mbíonn sé deacair uisce a fháil in áiteanna?
(c) Bíonn an aimsir an-te
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Cárta Freagraí
8 Clann Lir

Freagraí
1.

Cérbh é Lear?
(b) Rí

2.

Cén fáth a ndearna Aoife ealaí de na páistí?
(b) Ní raibh grá aici dóibh

3.

Cén sórt duine a bhí in Aoife?
(a) Duine dána a bhí inti

4.

Conas a mhothaigh Lear nuair a chuala sé cad a
tharla?
(c) Tháinig fearg air

5.

Cad é an focal is fearr a chuireann síos ar an scéal seo?
(a) Brónach

6.

Cén fáth a raibh fuath ag Aoife do na páistí, dar leat?
(b) Bhí éad uirthi
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Cárta Freagraí
9 An tÚllord

Freagraí
1.

Cá raibh Pól agus Rónán ag súgradh?
(c) Taobh amuigh den teach

2.

Cén fáth a raibh siad ag iarraidh dul isteach san
úllord?
(b) Theastaigh uatha úlla a fháil

3.

Bhí Rónán ag caoineadh mar:
(b) ghortaigh sé a lámh.

4.

Conas a mhothaigh Mamaí nuair a chonaic sí cad
a tharla?
(b) Bhí imní uirthi

5.

Cad a chiallaíonn an frása ‘gan fhios di’?
(a) Ní raibh a fhios ag Mamaí

6.

Cén aidiacht is fearr a chuireann síos ar Dhaidí
Rónáin?
(a) Míshásta
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Cárta Freagraí
10 An Geimhreadh

Freagraí
1.

Cén fáth nach maith le daoine an geimhreadh?
(b) Bíonn sé fuar fliuch

2.

Cé acu atá fíor faoin ngeimhreadh?
(b) Bíonn sé dorcha go luath tráthnóna

3.

In alt 2 tá an focal ‘tagann’ in úsáid mar:
(b) briathar.

4.

In alt 3 cad a chiallaíonn an frása ‘bíonn an chuid is
mó de na crainn lom’?
(b) Ní bhíonn duilleoga ar na crainn

5.

Ciallaíonn ‘codladh geimhridh’ go mbíonn:
(c) na hainmhithe ina gcodladh i rith an gheimhridh.

6.

Conas atá a fhios againn gur duine cineálta é an
t-údar?
(b) Tugann sé bia do na héin i rith an gheimhridh

Foilseachán de chuid CCEA © 2015 		

Gach íomhá agus léaráid © thinkstock.com

Cárta Freagraí
11 Deilfeanna

Freagraí
1.

Cá gcónaíonn an deilf?
(c) San fharraige amháin

2.

Cad é an bia is fearr leis an deilf?
(c) An scuid

3.

Cén fáth a gcaithfidh an deilf teacht go barr an uisce go
minic?
(b) Le hanálú

4.

Cé acu atá fíor?
(b) Is féidir deilfeanna a fheiceáil uaireanta in Éirinn

5.

Cá bhfios dúinn nach bhfuil eagla ar Fungie roimh
dhaoine?
(c) Bíonn sé ag snámh in aice leis na báid

6.

Cén dá aidiacht is fearr a chuireann síos ar an deilf?
(c) Cliste agus cairdiúil
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Cárta Freagraí
12 Na Pláinéid

Freagraí
1.

Cé mhéad pláinéad ar fad atá sa ghrianchóras?
(b) 8

2.

Cé acu atá fíor?
(b) Bíonn na pláinéid ag taisteal timpeall na gréine

3.

Cad é an dara pláinéad is cóngaraí don ghrian?
(a) Véineas

4.

Cad atá speisialta faoin domhan?
(b) Tá plandaí, daoine agus ainmhithe le fáil ann

5.

Cén dá aidiacht is fearr a chuireann síos ar an
bpláinéad Neiptiún?
(c) Mór agus fuar

6.

Cén fáth nach bhfuil Plútón ina phláinéad níos mó?
(b) Tá sé róbheag
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Cárta Freagraí
13 Imithe!

Freagraí
1.

Cén uair a tharla an scéal seo?
(b) Sa gheimhreadh

2.

In alt 1 tá an focal ‘cleas’ in úsáid mar:
(b) ainmfhocal.		

3.

Cén fáth ar rith Cara amach as an seomra?
(c) Thit sí amach le Colm

4.

Bhí aghaidh Mhamaí chomh bán le sneachta mar:
(b) bhí imní uirthi.

5.

Cén fáth ar thosaigh Colm ag caoineadh?
(b) Cheap sé go raibh Cara imithe

6.

Conas a mhothaigh Colm nuair a chonaic sé Cara
arís?
(c) Bhí áthas mór air
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Cárta Freagraí
14 Naomh Pádraig

Freagraí
1.

Cén bhliain inar rugadh Naomh Pádraig?
(a) 387

2.

Cén áit ar rugadh Naomh Pádraig?
(c) Níl muid cinnte

3.

Cén focal is fearr a chuireann síos ar na foghlaithe?
(b) Cruálach

4.

Cad a chiallaíonn ‘agus lúcháir an domhain air’?
(b) Bhí sé go mór ar bís

5.

Tá an focal ‘d’imigh’ in úsáid sa scéal seo mar:
(a) briathar.

6.

Conas a mhothaigh Pádraig nuair a tháinig sé ar
ais go hÉirinn, dar leat?
(a) Bhí áthas air
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Cárta Freagraí
15 An Ghrian

Freagraí
1.

Cén fhad atá an ghrian ón domhan?
(c) 93 milliún míle

2.

Cé acu atá fíor?
(c) Tá an ghrian ag teastáil ó na plandaí

3.

In alt 1 tá an focal ‘sféar’ in úsáid mar:
(b) ainmfhocal.		

4.

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach bheith cúramach
faoin ngrian?
(b) Is féidir leis an ngrian dochar a dhéanamh duit

5.

Conas a chabhraíonn spéaclaí gréine leat?
(c) Coimeádann siad do shúile slán

6.

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach uisce a ól nuair a
bhíonn sé te, dar leat?
(b) Cailleann an corp uisce agus tú ag cur allais

Foilseachán de chuid CCEA © 2015 		

Gach íomhá agus léaráid © thinkstock.com

Cárta Freagraí
16 An Fómhar

Freagraí
1.

Cén fáth a mbailíonn Cillian duilleoga san fhómhar?
(c) Le rud éigin deas a dhéanamh leo

2.

In alt 2 cad a chiallaíonn an frása ‘cois tine’?
(a) In aice na tine

3.

Cad a tharlaíonn do na cnónna thar oíche agus iad
cois tine?
(a) Éiríonn siad níos crua

4.

In alt 2 tá an focal ‘poll’ in úsáid mar:
(b) ainmfhocal.

5.

Cé acu abairt atá fíor?
(b) Tugann Cillian na húlla abhaile leis

6.

Cén fáth a mbíonn mamaí Chillian crosta leis
uaireanta, dar leat?
(b) Bíonn imní uirthi
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Cárta Freagraí
17 Mo Laethanta Saoire

Freagraí
1.

Cé a scríobh an ríomhphost seo?
(c) Ciara

2.

Cén áit a bhfuil Ciara ar laethanta saoire?
(a) Sa Spáinn

3.

Cad a chiallaíonn ‘bhí an trácht ag bogadh chomh mall
le seilide’?
(a) Bhí na carranna ag dul go mall

4.

Cé acu abairt atá fíor?
(b) Ní raibh duine ar bith gortaithe

5.

Conas a tharla an timpiste?
(b) Bhí ola ar an mbóthar

6.

Conas a mhothaíonn Ciara agus í ar saoire go fóill?
(a) Tá an teas ag cur isteach uirthi
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Cárta Freagraí
18 An Cluiche Ceannais

Freagraí
1.

In alt 1 cad a chiallaíonn ‘tháinig feabhas ar an aimsir’?
(b) D’éirigh an aimsir níos fearr

2.

Cad é an aidiacht is fearr a chuireann síos ar fhoireann
Naomh Bríd roimh thús an chluiche?
(a) Neirbhíseach

3.

Tá an focal ‘shéid’ in úsáid in alt 2 mar:
(a) briathar.

4.

Cé a bhí chun tosaigh ag leath ama?
(a) Scoil Naomh Pól

5.

Cé acu atá fíor?
(c) Scóráil Seán Rua cúl ag deireadh an chluiche

6.

Conas a mhothaigh foireann Naomh Pól ag deireadh
an chluiche, dar leat?
(b) Bhí siad croíbhriste
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Cárta Freagraí

Freagraí
1.

Cén uair a bhíonn ÚFÓnna le feiceáil?
(b) San oíche

2.

Cén fáth a dtagann na heachtráin, dar leis na daoine a
chreideann iontu?
(b) Le cuairt a thabhairt ar an domhan

3.

Tá an focal ‘creideann’ in úsáid sa scéal mar:
(b) briathar.

4.

Cad a chiallaíonn an abairt ‘cheap daoine go raibh sé
as a mheabhair’?
(b) Cheap daoine nach raibh ciall ar bith aige

5.

Cé acu atá fíor?
(a) Tá a lán daoine ann a chreideann in eachtráin

6.

19 ÚFÓnna

Cén abairt a insíonn dúinn nach gcreideann an t-údar in
eachtráin, dar leat?
(a) B’fhéidir go bhfeiceann daoine
			 an iomarca dóibh ar an teilifís
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Cárta Freagraí
20 An Fia Rua

Freagraí
1.

Cé acu atá fíor?
(a) Tá an fia rua mór

2.

Cén áit a mbíonn an fia rua le fáil?
(b) I dtíortha éagsúla

3.

Cén fáth nach bhfeiceann daoine an fia rua go minic?
(c) Cónaíonn sé sna sléibhte

4.

Cén fáth nach mbíonn an fia rua fuar?
(b) Tá fionnadh air

5.

Cé acu abairt atá fíor?
(a) Cabhraíonn na beanna leis an gcarria troid

6.

Is breá le páistí óga fia áirithe. Cén fáth, dar leat?
(c) Cabhraíonn sé le Daidí na Nollag
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Cárta Freagraí
21 Naomh Colm Cille

Freagraí
1.

Cén áit ar rugadh Naomh Colm Cille?
(a) Dún na nGall

2.

Cén sórt duine a bhí ann nuair a bhí sé óg?
(a) Cineálta agus séimh

3.

Cé acu atá fíor?
(a) Thóg Colm Cille a chéad mhainistir i nDoire

4.

Cén fáth ar thosaigh an troid mhór?
(a) Thit Fionán amach le Colm Cille

5.

Conas a mhothaigh Colm Cille nuair a fuair
na daoine bás?
(b) Bhí brón mór air

6.

Cé acu abairt a insíonn dúinn go bhfuil suim
mhór ag daoine i gColm Cille go fóill?
(c) Téann cuid mhór daoine ar thuras
			 go hOileán Í go fóill
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Cárta Freagraí
22 Naomh Bríd

Freagraí
1.

Cé acu aidiacht is fearr a chuireann síos ar Naomh Bríd?
(a) Cineálta

2.

Theastaigh ó Naomh Bríd bheith ina bean rialta mar:
(b) chreid sí go mór i nDia.

3.

Cén fáth a ndúirt an rí le Bríd a clóca a chur
ar an talamh?
(b) Bhí sé ag iarraidh bheith glic

4.

Cad a chuir iontas ar an rí?
(a) Bhí draíocht sa chlóca

5.

Cén fáth a raibh an rí sásta cabhrú le Bríd ar deireadh?
(b) Bhí a fhios aige gur dhuine speisialta í

6.

Cad a dhéanann daoine inniu i gcuimhne ar
Naomh Bríd?
(b) Déanann siad crosa
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Cárta Freagraí
23 Fionn Mac Cumhaill agus an Bradán Feasa

Freagraí
1.

Cén uair a tharla an scéal seo?
(a) Tamall fada ó shin

2.

Cén fáth a raibh Finnéagas ag iarraidh an Bradán
Feasa a ithe?
(c) Bhí sé draíochtach

3.

Conas a mhothaigh Finnéagas nuair a rug sé ar an
mBradán Feasa?
(b) Bhí áthas air

4.

Cén fáth ar fhág Finnéagas Fionn leis féin?
(b) Chuaigh sé amach le huisce a fháil

5.

Cé acu atá fíor?
(a) Bhlais Fionn an Bradán Feasa de thimpiste

6.

Cén fáth ar chuir Fionn a ordóg ina bhéal, dar leat?
(b) Bhí a ordóg pianmhar
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Cárta Freagraí
24 An Titanic

Freagraí
1.

Cén áit ar tógadh an Titanic?
(b) Béal Feirste

2.

Cén fáth ar stop an Titanic i gCorcaigh?
(c) Le daoine a bhailiú

3.

Cén uair a bhuail an Titanic an cnoc oighir?
(b) San oíche

4.

Cad a chiallaíonn an abairt ‘Tháinig 711 duine slán as’?
(b) Bhí 711 duine beo

5.

Cén aidiacht is fearr a chuireann síos ar an scéal seo?
(b) Brónach

6.

Cad é ábhar an scéil seo?
(b) Long cháiliúil a tógadh in Éirinn
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Cárta Freagraí
25 An Ghealach

Freagraí
1.

Cén rud í an ghealach?
(c) Is satailít í

2.

Cad a tharlaíonn nuair a bhíonn urú gealaí ann?
(b) Éiríonn an ghealach dorcha agus dearg

3.

In alt 3 tá an focal ‘spéir’ in úsáid mar:
(a) ainmfhocal.

4.

In alt 3 cad a chiallaíonn ‘d’éirigh go geal leo’?
(c) Rinne siad go maith

5.

Cé acu atá fíor?
(c) Bíonn spásairí ag taisteal sa spás go fóill

6.

Conas a mhothaigh na spásairí nuair a tháinig siad ar
ais ón ngealach, dar leat ?
(b) Bhí siad an-sásta
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