
Dúnmharú ar an Dart-Mír a 1 suas go 5nóiméad 40 soicind 

Ceisteanna 

1.Cé a scríobh an scéal? 

2.Cad é ainm an chéad caibidil? 

3.Cén t-am a d’fhág Niall an teach? 

4.Cén sort aimsir a bhí ann an maidin sin? 

5.An raibh aon duine timpeall air nuair a thit sé? 

6.Cén áit ar chuala sé an torann ag teacht as? 

7.Cad a bhí i lámh an bhfear óg? 

8.Cén fáth go raibh dath dearg ar aghaidh an bhfear seo? 

9.Cad a thug Niall faoi deara faoi an dá chás? 

10.Meas tú cén fáth go raibh fearg ar Niall nuair a shuí an fear salach seo in 

aice leis? 

11.Nuair a bhog Niall a ghualainn,cad a tharla don bhfear? 

12.Cén cuma a bhí ar an fear salach agus é ina luí ar an urlár sa traen? 

13.Cad a tharraing an bhean chun an traen a stopadh? 

14.Cé mhéad soicind a thóg sé ar an tionánaí teacht? 

15.Déan cuir síos ar an dtiománaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lá a dó- ó 5nóiméad 40soicind go dtí 11noiméad 04 soicind 

Ceisteanna 

1.Cé a bhí i seomra na múinteoirí? 

2.Cén post a bhí ag teacht aníos a bhí Niall ag lorg? 

3.Ar ól sé tae nó caife? 

4.Cén bricfeasta a bhí  Niall chun ithe sa bhaile? 

5.Cad a bhí Niall chun a dhéanamh tar éis an bricfeasta agus cén fáth? 

6. Cad a rinne Billy ‘Bréan’ Ó Ruairc? 

7.Cad a dúirt Billy Bréan le Niall? 

8.Cén aois é Niall? 

9.Cén aois é Billy Bréan Ó Ruairc? 

10.Cad a bhí aisteach faoi Billy Bréan agus an bliain scoile ina raibh sé? 

Cé hí Máire? 

11.Cén áit a bhfuil na páistí ag dul ar a dturas scoile? 

12.Cá raibh an vása? 

13.Cad a bhí sa scás? 

14. Cad ba chóir a bheith sa chás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lá a 3Mír a 1- ó 11noiméad 04 soicind go dtí an deireach 15 noiméad 45 

soicind 

Ceisteanna 

1.Cén fáth go bhfuil eagla ar Mhaire meas tú? 

2.Ainmnigh an scoil ina bhfuil Niall ag múineadh. 

3.Cad a chonaic Niall gach uair a dhún sé a shúile chun dul a chodladh? 

4.Cén bréag a d’inis Niall go Máire? 

5.Cén sort cuma a bhí ar Niall nuair a mhúscail sé i lár na hoíche? 

6.Dar le Máire, cén cabhair atá ar fail do Niall? 

 


