
An Fiosraitheoir

Ainmhithe 

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. San intreoir aimsigh an focal atá ar comhchiall le an-difriúil.

2. Cén focal faoi ‘Reiptílí’ atá contrártha le éasca?

3. Tá an aidiacht te faoi ‘Reiptílí’. Roghnaigh an leagan ceart de san 
abairt seo thíos:

 Tá gnáthóg níos mó agus níos ____________ de dhíth ar an gcrogall.

 (a) te (b) the (c) teo

4. Conas a chuireann tú síos ar abairt mar seo a leanas?

 Tá cnámh droma ag na veirteabraigh.

 (a) Is fíric í (b) Is tuairim í (c) Is bréag í

5. Fiosraigh an focal eagraithe san intreoir. Cuir in abairt de do 
chuid féin é.

6. Cuir isteach an phoncaíocht chuí san abairt seo thíos:

 tá na feithidí iontach suimiúil arsa an múinteoir ach is fearr liom na reiptílí

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoi ainmhithe?

3. Cad a spreag na heolaithe le staidéar a dhéanamh ar ainmhithe, 
dar leat?

4. Cad é an grúpa ainmhithe is fearr leat féin? Cén fáth?
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CeisteannaAinmhithe

Tá go leor cineálacha éagsúla ainmhithe ar 
domhan. Tá cuid acu cosúil lena chéile, agus 
tá cuid acu an-éagsúil lena chéile. Tá siad 
eagraithe ag eolaithe i ngrúpaí nó aicmí, de 
réir na gcosúlachtaí agus na n-éagsúlachtaí 
atá eatarthu. Tá go leor aicmí ann agus tá 
gach ainmhí ar domhan i gceann amháin de na 
haicmí sin. Tá ainmhithe ann a bhfuil cnámh 
droma acu (veirteabraigh) agus ainmhithe eile 
nach bhfuil cnámh droma acu (inveirteabraigh). 
Is veirteabraigh iad mamaigh agus éin, mar 
shampla, agus is inveirteabraigh iad araicnidí 
(damháin alla) agus feithidí, mar shampla.
Tá 6 phríomhaicme ainmhí ann, mar atá 
mamaigh, reiptílí, éin, amfaibiaigh, éisc agus 
feithidí. Seo na tréithe a bhaineann le gach 
ceann acu:

Mamaigh (m.sh. capall, duine, míol mór)
• Fásann gach mamach óg i gcorp a mháthar 

go dtí go bhfuil sé réidh le teacht ar an saol.  
• Tá ceithre ghéag (idir chosa agus lámha) ar 

an gcuid is mó acu.
• Tá fuil the iontu.  
• Ólann na mamaigh óga bainne ón máthair.
• Tá fionnadh/gruaig orthu.
• Tá scamhóga acu.

Reiptílí (m.sh. crogall, toirtís, nathair)
• Úsáideann siad na scamhóga le bheith ag 

análú. 
• Tá craiceann carrach tirim orthu.  
• Tá fuil fhuar iontu. Bíonn siad ag brath go 

mór ar an teas ón ngrian leis an bhfuil a 
théamh. Mura mbíonn an fhuil te go leor 
bíonn sé deacair orthu bogadh. Ach má 
éiríonn siad róthe faigheann siad bás mar 
gheall ar an teas. 

• Is é an crogall an reiptíl is mó.

Éin
• Tá cleití orthu.
• Beireann siad uibheacha a bhfuil blaosc 

chrua orthu.
• Tá fuil the iontu.
• Tá gob orthu.
• Tá dhá chos orthu.
• Tá dhá sciathán orthu.

Amfaibiaigh (m.sh. frog, earc, buaf)
• Beireann siad uibheacha san uisce nó in 

áiteanna taise. 
• Úsáideann siad geolbhaigh, scamhóga agus/

nó a gcuid craicinn le hanálú.  
• Tá fuil fhuar iontu. 
• Maireann amfaibiaigh óga san uisce de 

ghnáth.
• Déanann siad codladh geimhridh.  

Éisc
• Tá geolbhaigh acu ionas gur féidir leo análú 

faoin uisce.
• Tá gainní agus eití orthu.
• Tá fuil fhuar iontu.
• Beireann siad uibheacha gan bhlaosc san 

uisce.

Feithidí 
• Tá 6 chos orthu.
• Tá 2 adharcán ar na feithidí fásta.
• Tá sciatháin ar an gcuid is mó de na feithidí.
• Tá corp na feithide roinnte ina 3 chuid – an 

ceann, an tóracs agus an t-abdóman.

1. Cé a d’eagraigh na hainmhithe ina 
n-aicmí?

 (a) Múinteoirí
 (b) Eolaithe
 (c) Mic léinn

2. Cén rud nach bhfuil ag inveirteabraigh?
 (a) Cnámha 
 (b) Droim 
 (c) Cnámh droma 

3. Cén dá aicme ainmhithe a bhfuil fuil the 
iontu?

 (a) Mamaigh agus éin
 (b) Éin agus reiptílí
 (c) Mamaigh agus éisc

4. Cé acu gnáthóg thíos is fearr leis na 
hamfaibiaigh óga?

 (a) Talamh tirim
 (b) Uisce
 (c) Crann ard

5. Cé acu aicme ina bhfuil an madra, dar 
leat?

 (a) Mamaigh
 (b) Reiptílí
 (c) Amfaibiaigh

6. Cén míbhuntáiste atá ag na reiptílí?
 (a) Ní féidir leo cónaí san uisce
 (b) Bíonn siad ag brath ar theas na gréine
 (c) Caithfidh gnáthóg fhuar a bheith acu

7. Cén áit sa téacs a bhfuil eolas ar fáil 
ar ainmhithe a bheireann uibheacha in 
uisce?

 (a) San intreoir
 (b) Faoi Reiptílí
 (c) Faoi Amfaibiaigh

8. Tá an focal beireann in úsáid sa téacs 
mar:

 (a) cónasc.
 (b) briathar.
 (c) forainm.

9.  Cad atá sa téacs seo?
 (a) Fíricí eolaíochta 
 (b) Finscéal
 (c) Miotas 


