




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dúnmharú ar an Dart-Mír a 4 suas go 6 noiméad 53 soicind. 

1.Cén t-am é nuair a d’fheach Niall amach an fhuinneog? 

2.Cén dáth a bhí ar an dtram? 

3.Cad a bhí caite ar an urlár sa seomra? 

4.Cé a bhí taobh amuigh den doras? 

5.Cad is ainm don ostán ina bhfuil Niall ag fanacht? 

6.Cén fáth go raibh náire ar Niall maidir leis an clog/am? 

7.Cad is ainm don bhfear a bhuail Niall le? 

8.Cad a bhí ag teastáil ó Niall? 

9.Meas tú cén fáth nach raibh Niall ag iarraidh smaoineamh ar Mháire? 

10.Cheistigh Henk,Niall. Cén fáth ar cheap Henk go raibh pas ag teastáil ó 

Niall? 

11. Cén chostás a bhí ar an pas? 

12. Cad a dúirt Henk le Niall a dhéanamh sular bhuail sé leis an oíche sin ag a 

10pm? 

 

Mír a 4 ó 6nóiméad 54 soicind go 14 nóiméad 44 soicind 

1. Cad a rinne Niall lena ghruaig? 

2. Cén fhad a thóg an bearradh gruaige? 

3. Cad a bhain Niall óna aghaidh? 

4. Ar thaitin a chroiméal le Mháire? Cá bhfios duit seo? 

5. Cuir síos ar an íomha de Mháire a tháinig isteach ina cheann. 

6. Cén boladh a bhfuair sé sa bheár? 

7. Cén sort banna cheoil a bhí ag seinnt? 

8. Cad a tharla nuair a bhuail Niall ar dhoras an sean teach? 

9. Cén rud atá áit faoin gcailín seo? 

10. Meas tú conas gur féidir leis an ‘fear marbh’ a bheith beo arís? 

11. Cé hé Gerit? 

 

 



Mír 4 ó 14 nóiméad 45 soicind go deireadh an mír. 

1.Cé a mharaigh Gerit? Cén fáth? 

2.Cén baint a bhí ag an I.R.A. leis an scéal? 

3.Cén fáth nar mharaigh Jan,Niall go fóill? 

4.Cén ceangail atá idir Jan agus bainisteoir  óstán an Acropolis? 

5.Cén fáth nar mharaigh Jan,Niall sa Ghréig? 

6.Cé hí Miriam? 

7.Cén plean atá ag Jan dar le Henk? 

8.Cad é ainm nua Niall? 

9.Cén fáth go bhfuil na poilíní Gréigeach ina dhiaidh Niall? 

 


