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1

Caibidil

Éirim na
hEolaíochta

San eolaíocht déanaimid staidéar ar an domhan atá
mórthimpeall orainn. Ciallaíonn éirim na heolaíochta an
chaoi a ndéantar eolas eolaíochta a fhorbairt. Déanann
éirim na heolaíochta cur síos ar na modhanna a úsáidtear
chun eolas a fháil ar na ceithre réimse eolaíochta a leagtar
amach ar chúrsa Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí:

•
•
•
•

An Saol Bitheolaíoch (a bhaineann le rudaí atá beo)
An Saol Ceimiceach (a bhaineann le substaintí)
An Saol Fisiceach (a bhaineann le damhna agus le
fuinneamh)
An Domhan agus an Spás (a bhaineann leis an
Domhan agus an Chruinne).

Is é éirim na heolaíochta an tslí a dtéimid i ngleic le rudaí
nua a fháil amach agus le tuiscint nua a fháil ar na ceithre
chuid den eolaíocht. Dá bhrí sin, deirtear go dtugann éirim
na heolaíochta na ceithre chuid den eolaíocht le chéile.

An Saol
Bitheolaíoch
An Domhan
agus
an Spás

Éirim na
hEolaíochta

An Saol
Ceimiceach

An Saol
Fisiceach

Fíor 1.1: Baineann Éirim na hEolaíochta
leis na ceithre réimse uile den eolaíocht

A bhfuil i gceist le hÉirim na hEolaíochta

Féachaimid ar éirim na heolaíochta faoi cheithre cheannteideal:

•
•
•
•

An eolaíocht a thuiscint
Mionscrúdú san eolaíocht
Cumarsáid san eolaíocht
Ról na heolaíochta sa tsochaí

An eolaíocht a thuiscint

Ar smaoinigh tú riamh conas a thagann eolaithe ar rudaí nua? Is daoine fiosracha iad eolaithe.
Is mian leo a fháil amach cén fáth a bhfuil rudaí mar atá. Úsáideann eolaithe breathnúchán
de ghnáth. Is é sin go mbaineann siad úsáid as na céadfaí chun rud a thabhairt faoi deara:
feiceáil, cloisteáil, boladh, blas nó tadhall. Baineann siad úsáid as trealamh sainiúil do na
breathnúcháin go minic; mar shampla, micreascóp chun féachaint ar rudaí atá fíorbheag,
agus teirmiméadar chun teocht a thomhas.
Cuireann eolaithe ceisteanna a bhíonn bunaithe ar an méid a fheiceann siad, ansin
foghlaimíonn siad a oiread agus is féidir faoin topaic áirithe sin agus molann siad míniú ar a
gcuid breathnúchán. Tugtar hipitéis ar an míniú sin. Cuirtear turgnamh le chéile ansin chun a
fháil amach an bhfuil an hipitéis fíor nó bréagach.
Má thaispeántar go bhfuil hipitéis bréagach ní mór hipitéis nua a chur le chéile. Dá bhrí sin
is rud dinimiciúil í an eolaíocht, agus bíonn athruithe agus feabhsuithe ar siúl i gcónaí.
Athraíonn fionnachtana nua an tuiscint atá againn ar an eolaíocht de shíor.

Mionscrúdú san eolaíocht

Is cuid dhílis den eolaíocht é mionscrúduithe agus turgnaimh a dhéanamh. Mar shampla de
sin féachaimis ar an mionscrúdú cáiliúil a rinne an t-eolaí Louis Pasteur i lár na 1800idí.

1
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Mionscrúdú Pasteur

Sna 1850idí mheas go leor daoine (eolaithe san áireamh) go bhféadfaí
neacha beo a dhéanamh as damhna neamhbheo. Mar shampla,
mheas siad gurbh é a bhí i gcruimheanna a bhíodh le feiceáil ar fheoil
lofa nó i bhfungas a bhíodh ag fás ar arán stálaithe ná samplaí de
neacha beo a d’eascair as damhna neamhbheo.
Thug Louis Pasteur, ceimiceoir agus micribhitheolaí, faoi deara gur
eascair formhór na neach beo as neacha beo eile, mar shampla
d’eascair madraí as coileáin, d’eascair cait as piscíní agus d’eascair
Fíor 1.2: Louis Pasteur
plandaí as síolta. Mhol seisean (agus eolaithe eile) an hipitéis go
n-eascraíonn neacha beo as neacha beo eile. Chun an hipitéis sin a thástáil, chuir sé
turgnamh le chéile a bhfuil cáil anois air.
D’ullmhaigh Pasteur tuaslagán d’anraith
ina raibh feoil agus sú glasraí. Chuir sé an
méid céanna anraith in dhá fhleascán. Bhí
scóig fhada dhíreach ar fhleascán amháin;
bhí scóig fhada chuartha s-chruthach ar an
bhfleascán eile.
Bhruith sé an t-anraith sa dá fhleascán
(a mharaigh aon neach beo dofheicthe a
bheadh san anraith) agus ansin d’fhág sé an
dá fhleascán i seomra te gan aon chlaibín ar
a scóigeanna.
Le himeacht roinnt seachainí thug sé faoi
deara gur tháinig athrú datha ar an anraith
a bhí sa fhleascán a raibh an scóig dhíreach
air agus go raibh cuma mhodartha air. Níor
tháinig aon athú ar an gcuma a bhí ar an
anraith a bhí sa fhleascán ar a raibh an
scóig chuartha.
Ba é tátal Pasteur go bhféadfadh cáithníní
bídeacha dofheicthe (ar ar thug sé ‘frídíní’)
dul ón aer lasmuigh síos isteach i scóig
dhíreach an fhleascáin. D’fhás na frídíní sin
san anraith agus d’éirigh sé modartha. Ní
raibh na frídíní sin in ann dul tríd an bhfeadán
s-chruthach, áfach, toisc nár tháinig aon athrú
datha ar an anraith sa dara fleascán.

scóig
fhada
chuartha
s-chruthach

scóig
fhada
dhíreach

anraith

dóire
Bunsen

Fíor 1.3: Turgnamh Pasteur

scóig
fhada
chuartha
s-chruthach
anraith
modartha
anraith gan athrú

Fíor 1.4: Toradh ar Thurgnamh Pasteur

D’áitigh sé dá bhféadfadh beatha eascairt as damhna neamhbheo go raibh an seans céanna
ann go dtarlódh sé sin sa dá fhleascán. Dá bhrí sin, d’éireodh an dá fhleascán modartha.
Bhain Pasteur de thátal as sin nárbh fhéidir leis an mbeatha eascairt as damhna neamhbheo:
is as neacha beo is féidir le neacha beo eascairt agus as sin amháin.

Ceisteanna
1

Cé na breathnúcháin a rinne Pasteur ba chúis leis an hipitéis a bhí aige?

2
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2

Cén hipitéis a bhí ag Pasteur?

3

Cé na cúinsí (ar a dtugtar athróga rialaithe nó seasta) a bhí mar a chéile ag Pasteur sa dá
fhleascán?

4

Cén cúinse a bhí difriúil (ar a dtugtar an athróg neamhspleách) sa dá fhleascán ag
Pasteur?

5

Cén fáth a raibh dhá fhleascán ag Pasteur dá thurgnamh (i.e. cén tábhacht a bhaineann le
cóimheastóir i dturgnaimh)?

6

Cén fáth ar bhruith sé an t-anraith sa dá fhleascán?

7

Ar thacaigh turgnamh Pasteur lena hipitéis nó ar bhréagnaigh sé í?

8

Cad a tharlódh, dar leat, dá gcuirfeadh sé claibín ar an dá fhleascán tar éis dó an t-anraith
a bhruith?

3
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9

Is próiseas é paistéaradh a mhol Louis Pasteur an chéad lá riamh. Déan taighde ar
phróiseas an phaistéaracháin agus freagair na ceisteanna seo a leanas:
(a) Cad is brí le paistéaradh?

(b) Tabhair dhá shampla d’ábhar is féidir a phaistéaradh.
(i)
(ii)
(c) Cén fáth a bhfanann táirgí paistéartha úr níos faide ná táirgí neamhphaistéartha?

(d) Cén fáth a dtagann meath ar tháirgí paistéartha nó a n-imíonn siad ó mhaith tar éis
tamaill?

Ní bhíonn mionscrúdú i gceist leis an eolaíocht i gcónaí

Cé gur cuid lárnach den eolaíocht iad turgnaimh
agus mionscrúduithe, ní hé sin an t-aon chur
chuige atá ann.
Uaireanta ní féidir mionscrúdú a dhéanamh, cuir
i gcás nuair a bhítear ag déanamh staidéir ar an
ngeolaíocht, ar an gcruinne agus ar phróiseas
na héabhlóide. Sna cásanna sin, féadfaidh an
eolaíocht úsáid a bhaint as breathnóireacht (agus
staidéar á dhéanamh ar an spás), as taighde na
staire (agus staidéar á dhéanamh ar an éabhlóid)
agus as anailís mhatamaiticiúil (agus staidéar á
Fíor 1.5: An Teileascóp Mór i gCaisleán
Bhiorra, Co. Uíbh Fhailí. Tráth dá raibh, ba
dhéanamh ar bhuncháithníní na fisice).

Cumarsáid san eolaíocht

4

é an teileascóp ba mhó ar Domhan é, agus
úsáideadh é chun réaltnéalta bíseacha a aimsiú.
Féach ar www.birrcastle.com

Éilíonn éirim na heolaíochta go ndéanfadh eolaithe obair i gcomhar lena chéile agus go
ndéanfaidís cumarsáid lena chéile agus leis an tsochaí. Dá bhrí sin, ní oibríonn eolaithe astu
féin amháin. Ní mór dóibh eolas a mhalartú ar bhealach atá soiléir agus intuigthe.
Is é atá i gceist le héirim na heolaíochta eolas a fháil ar cheisteanna eolaíochta agus
breithiúnas a thabhairt orthu. Chuige sin ní mór tuairiscí sna meáin a léamh (cuir i gcás irisí,
nuachtáin, irisleabhair eolaíochta, leabhair agus suíomhanna idirlín). Agus eolas á bhailiú
ar thopaic faoi leith ní mór dúinn a chur san áireamh go bhféadfadh an fhoinse a bheith
claonta (nó míchothrom) nó go bhféadfadh go mbeadh eolas míchruinn á thabhairt.
Ní mór dúinn fios a bheith againn freisin an sonraí príomha nó sonraí tánaisteacha atá an
fhoinse a thabhairt.
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•

Foinsí príomha a thugtar ar an ábhar a chruthaíonn na daoine a rinne an taighde
bunaidh. Ar shamplaí de sin tá ailt, tuairiscí agus agallaimh a rinne na heolaithe a rinne an
taighde.
Foinsí tánaisteacha a thugtar ar an ábhar a chruthaíonn duine atá ag déanamh tráchta,
anailíse nó tuairisce ar an obair a rinne duine eile. Ar shamplaí de sin tá tuairiscí ar
thaighde sna nuachtáin agus ar an teilifís nó tuairimí faoi thaighde a rinneadh áit éigin
eile.
Is iontaofa agus is cruinne a bhíonn foinsí príomha de ghnáth. Seans gur furasta teacht ar
fhoinsí tánaisteacha ach is mó an baol go mbeidís claonta, míchruinn nó neamhiomlán.
Tugtar samplaí d’ábhar a bhaineann le foinsí príomha agus tánaisteacha amach sa chaibidil
seo.
Anuas ar eolas a fháil amach faoi cheisteanna eolaíochta, ní mór d’eolaithe a bheith in ann
cumarsáid a dhéanamh go soiléir, go simplí agus ar bhealach a thugann deis don lucht
éisteachta nó léitheoireacha an t-eolas a thuiscint. Sin é an fáth a bhfuil ort an t-eolas a
gheobhaidh tú amach i gcodanna difriúla an chúrsa eolaíochta a scríobh agus a chur i láthair.

•

Ról na heolaíochta sa tsochaí

Ní mhaireann eolaithe astu féin amháin. Maidir leis an obair a dhéanann siad, is cuid de
phobal eolaíochta iad, pobal atá iomaíoch agus comhoibritheach ag an am céanna. Is cuid de
shochaí níos leithne iad, freisin, agus téann luachanna, tuairimí agus riachtanais na sochaí sin
i gcionn orthu.
Anuas air sin, is féidir leis an obair a dhéanann eolaithe dul i bhfeidhm go mór ar an tsochaí
níos leithne. Tarlaíonn sé sin ar bhealach dearfach, de ghnáth. Ar shamplaí de na sochair a
ghabhann leis an eolaíocht tá cúram sláinte níos fearr, drugaí agus ceimiceáin nua, foinse inathnuaite fuinnimh, agus eolas nua ar an gcruinne a thugann
Tionchar
táirgí úsáideacha dúinn, cuir i gcás ríomhairí agus gutháin
Eolaíocht
Sochaí
chliste.
Is féidir leis an eolaíocht dul i bhfeidhm ar an tsochaí ar
Tionchar
bhealach diúltach anois is arís, áfach, agus uaireanta ní
fhaightear é sin amach go ceann tamaill. Ar shamplaí de
Fíor 1.6: An nasc idir an eolaíocht
agus an tsochaí
thionchar diúltach na heolaíochta tá an t-athrú aeráide,
cogaíocht núicléach agus spraenna tocsaineacha.
Bíonn conspóid ag baint leis an eolaíocht uaireanta. Mar shampla, déarfadh daoine áirithe
gur cur amú airgid atá sna suimeanna ollmhóra a chaitear ar thaighde sa spás. Ní aontaíonn
daoine áirithe le táirgí nua a thástáil ar ainmhithe ná le barra nó ainmhithe a mhodhnú ó
thaobh géinte de.

Léaráid tuairimí

Is áis úsáideach foghlama iad léaráidí tuairimí. Is bealach físeach iad chun tuairimí agus fíricí
a chur le chéile agus an bhaint atá eatarthu a chur i gcuimhne duit. Ní chuirtear ach an t-eolas
is gonta ar an léaráid tuairimí ach is féidir leis sin léargas a thabhairt ar thopaic mhór agus
gnéithe difriúla na topaice sin a chur i gcuimhne duit.
Déanann an léaráid tuairimí atá sa chaibidil seo iarracht a thaispeáint duit go bhfuil éirim
na heolaíochta i gcroílár na gceithre chuid den eolaíocht (an saol bitheolaíoch, an saol
ceimiceach, an saol fisiceach agus an Domhan agus an Spás).
Is féidir éirim na heolaíochta a shamhlú mar chonair a thosaíonn leis an bhfiosracht, le
ceisteanna, le hipitéis, etc.
Tagann gach ceann de na ceithre chuid chun cinn ansin ó éirim na heolaíochta. Tá conair ag
gach cuid a dhéanann cur síos ar na príomhthopaicí atá sa chuid sin. Mar shampla, tá caibidlí
ar fhórsa, ar ghluaisne, ar thomhas, ar fhuinneamh agus ar leictreachas ag gabháil leis an saol
fisiceach.
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Féach go bhféadfadh go mbainfeadh cuid mhaith de na topaicí a chlúdaítear le níos mó
ná cuid amháin den chúrsa. Feictear é sin sna naisc atá idir fórsa agus an saol fisiceach, an
chruinne agus an Domhan agus an Spás.
Tá na léaráidí tuairimí líonta isteach ina n-iomláine sna caibidlí tosaigh sa leabhar seo. De réir
mar a théitear ar aghaidh chuig codanna eile beidh bearnaí sna léaráidí tuairimí ionas gur
féidir leat féin iad a líonadh isteach ó na leideanna a thabharfaimid duit.

Cealla

Oidhreacht

Cothromóidí

Ábhair

Éiceolaíocht

Córais
dhaonna

Fiosracht

Ceisteanna

An Saol
Bitheolaíoch

Ceimiceáin

Imoibrithe

Éabhlóid

An Saol
Ceimiceach

Éirim
na hEolaíochta

An Saol
Fisiceach

An Domhan
& an Spás

An
Ollphléasc

Fórsa

An Chruinne

Gluaisne

Hipitéisí

Mionscrúduithe

Tátail
An
Grianchóras

Tomhas

An Domhan

Fuinneamh

Torthaí
a fhoilsiú

Leictreachas

Cumarsáid Eolaíochta a thuiscint

Sa chuid eile den chaibidil seo tá trí shampla d’ailt eolaíochta. Léigh na hailt sin agus freagair
na ceisteanna a leanann iad.
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Léigh an dá alt seo thíos agus freagair na ceisteanna a leanann iad.
Alt 1

An fiú athchúrsáil a dhéanamh?

I mbeagan focal: Is fiú.
Is éard is athchúrsáil
ann gur féidir ábhar
ó fhuíolltáirgí, cuir i
gcás páipéar, gloine,
plaisteach nó miotail,
a úsáid chun táirgí eile
a dhéanamh in ionad a
gcaitheamh amach. Tá an
athchúrsáil tábhachtach
sa lá atá inniu ann más
mian linn an pláinéad seo
a chosaint do na glúinte
atá fós le teacht. Nuair
a dhéanaimid táirgí nua
as seantáirgí táimid ag
spáráil acmhainní agus
ag cur níos lú bruscair
isteach i láithreán líonadh
talún, rud a chuidíonn le
truailliú aeir, uisce agus
ithreach a laghdú.

Alúmanam as
fuíollábhar
Cuidíonn an athchúrsáil
le hamhábhair
thábhachtacha, cuir i gcás
alúmanam, a chaomhnú.
Sa bhliain 2010, táirgeadh
41.4 milliún tona
alúmanaim ar fud an
domhain, agus caitheadh
breis is 3% de sholáthar
iomlán leictreachais an
domhain chun an miotal
sin a eastóscadh. Is éard
is athchúrsáil alúmanaim
ann fuíollábhar miotail
a leá, rud atá i bhfad
níos tíosaí ar airgead
agus ar fhuinneamh
ná alúmanam nua a
dhéanamh. Sin é an fáth
a ndéantar 31% den
alúmanam uile i Stáit
Aontaithe Mheiriceá as
fuíollábhar athchúrsáilte.

Meatán ó líonadh
talún

Sa bhliain 2013, b'ionann
meatán agus um 10%
d'astaíochtaí gás ceaptha
teasa ó ghníomhaíochtaí
an chine dhaonna
sna Stáit Aontaithe.
Is mó den radaíocht a
cheapann meatán ná mar
a cheapann dé-ocsaíd
charbóin, agus tá an tslí
a dtéann sé i bhfeidhm
ar athrú aeráide mar
thoradh ar théamh
domhanda cúig oiread is
fiche níos mó ná CO2 thar
thréimhse céad bliain.
Deir an Ghníomhaireacht
um Chaomhnú
Comhshaoil (EPA) sna
Stáit Aontaithe gurb
iad láithreáin líonadh
talún an fhoinse is mó
meatáin agus gurb é
dianscaoileadh (lobhadh)
páipéir an rud is mó is
cúis leis sin; dá bhrí sin
dá mhéad páipéar a
athchúrsáiltear is ea is lú
meatán a scaoiltear saor.
Cuidíonn sé sin le laghdú
a dhéanamh ar líon na
gcrann a leagtar gach
bliain, rud a chuidíonn
leis an timpeallacht toisc
go gcuidíonn crainn le

dé-ocsaíd charbóin a shú
isteach ón aer.

Athchúrsáil – tá an
fhreagracht orainn
go léir
Laghdaíonn an
athchúrsáil an t-éileamh
a bhíonn ar fhuinneamh.
Ach a ndéanfaí aon
channa alúmanaim
amháin a athchúrsáil
spárálfaí oiread fuinnimh
a choinneodh teilifíseán
ar siúl ar feadh trí uair
an chloig. Samhlaigh an
méid a bheadh ann i gcás
na milliún canna!
Go dtí seo, is í an
Eoraip atá ar thús
cadhnaíochta maidir le
hábhar pacáistíochta
a athchúrsáil. Is é is
cúis leis sin an Treoir

um Pacáistíocht agus
Fuíollábhar Pacáistíochta
a cuireadh amach sa
bhliain 1994 agus a
thugann ar gach monaróir
agus gach miondíoltóir an
fhreagracht as athchúrsáil
a roinnt. Tá méadú tagtha
ar an bhfuíollábhar
pacáistíochta mar gheall
ar chaighdeáin níos
airde sláinteachais,
ar líon níos lú daoine
i dteaghlaigh agus ar
an méadú a tháinig ar
bhéilte réamhdhéanta a
bheith á n-ithe ag daoine.
Dá bhrí sin, tá sé antábhachtach go mbeimis
san airdeall agus earraí á
gceannach againn maidir
le méid agus cineál na
n-ábhar a úsáidtear sa
phacáistíocht.
Tá an fhreagracht
orainn uile as cúram a
dhéanamh den phláinéad
seo againne. Is faoi gach
duine againn atá sé
maoirseacht a dhéanamh
ar an timpeallacht agus
is bealach amháin í
an athchúrsáil chun
cúram a dhéanamh
den timpeallacht sin ar
bhealach gníomhach.
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Alt 2

An dtéann an athchúrsáil chun sochair don timpeallacht?

Deir Samantha MacBride, údar Recycling Reconsidered : ‘Athchúrsáil is ea athchúrsáil, ach níl an Domhan á chur
ó bhaol aici.’
gcaithfí na feistí a iompar
Cuirtear um 85 milliún
as agus is féidir leis an
Fuíollábhar a
ar
fud an domhain, agus
tona fuíollábhair chuig
méid clóirín a úsáidtear a
chruthaíonn
dá bhrí sin go leor leor
ionaid athchúrsála
bheith tocsaineach agus
fuíollábhar
fuinnimh a úsáid.
nó déantar múirín as
a bheith ina thruailleán
Ní áiteanna sábháilte iad
gach aon bhliain i Stáit
mura láimhseáiltear i
Fuíollábhar san am
láithreáin athchúrsála.
Aontaithe Mheiriceá
gceart é.
Dumpáiltear
méid
mór
atá romhainn amach
seachas é a chur isteach i
An mbíonn seasamh i dramhaíola agus seans go
láithreáin líonadh talún.
dtáirgí athchúrsáilte? bhféadfadh sé sin galair a Is minic a dhéantar
Is ionann é sin agus
athchúrsáil ar scála sách
scaipeadh, a d'fhéadfadh
Déantar formhór na
astaíocht ó 36 milliún carr
beag, ar scoil nó sa bhaile
dochar a dhéanamh do na mar shampla, ach is minic
paisinéara a bhaint. Cé gur dtáirgí athchúrsáilte as
daoine a bhíonn ag obair
fuíollábhar a bhíonn
méid mór é sin, ní mór é a
nach ndéantar é sin ar
sna láithreáin sin agus a
sobhriste
agus
seans
chur i gcomparáid leis an
scála mór, i dtionscail
bhíonn ag láimhseáil an
nach mbeadh iontu ach
gcostas a bhaineann leis
mar shampla. Ní chuirtear
fhuíollábhair.
seasamh gearr. Is féidir
chun tuiscint a fháil ar a
ach 15% de dhramhaíl
alúmanam
a
athchúrsáil
Déantar fuíollábhar a
thíosaí atá an athchúrsáil.
Chathair Nua-Eabhrac
roinnt babhtaí gan cur
mheascadh le huisce
chun
athchúrsála nó chun
An bhfuil an
isteach ar an gcaighdeán,
uaireanta agus é á
múiríniúcháin, ach tá
athchúrsáil tíosach i
ach ní dhéantar ábhar
phróiseáil agus seans
cláir á gcur i bhfeidhm sa
ndáiríre?
plaisteach a athchúrsáil
go mbeadh tocsainí san
chathair chun an ráta sin a
ach aon uair amháin de
fhuíolluisce dá bharr, rud
Ní gá gur rogha thíosach
ardú go 30% faoi 2017, rud
ghnáth, e.g. snáithíní
a d'fhéadfadh dochar a
í an athchúrsáil i
a spárálfaidh $60 milliún
plaisteacha a úsáidtear
dhéanamh don uisce óil.
gcónaí toisc go gcaitear
ar an gcathair gach bliain.
d'insliú, do bhrait urláir
Mar shampla, seans go
monarchana móra
Agus buntáistí agus
nó d'éadach. Dá bhrí
mbeadh luaidhe, sinc
a thógáil chun an
míbhuntáistí na
sin
nuair
a
roghnaíonn
agus cróimiam sna dúigh
fuíollábhar a phróiseáil.
hathchúrsála á meá, ní
tú
táirge
plaisteach
phriontála a bheadh ar
Seans go gcruthódh
mór
cuimhneamh nach
athchúrsáilte,
seans
go
fhuíollpháipéar agus le
próiseas na hathchúrsála
ionann
an costas ná an
gceapann
tú
go
bhfuil
do
linn dóibh an dúch sin a
a thuilleadh fadhbanna
tíosaíocht
a bhaineann
chion
á
dhéanamh
agat
bhaint den pháipéar seans
truailliúcháin agus an
leis
an
athchúrsáil
ó
maidir
leis
an
timpeallacht
go rachadh na miotail
fuíollábhar á ghlanadh, á
ábhar
go
hábhar.
Seans
a
chosaint,
ach
i
gcásanna
isteach san uisce.
stóráil agus á iompar. Mar
gur ciallmhaire an beart
go leor seans nach
shampla, i monarchana
Bíonn go leor comhdhúile
é an t-ídiú a laghdú, mar
mbeadh
ann
ach
moill
a
próiseála fuíollabhair
luachmhara agus
aon
le dearadh an táirge a
chur
ar
thuras
an
ábhair
pháipéir ní mór an laíon
annamha i bhfeistí
fheabhsú.
sin
chuig
láithreán
líonadh
athchúrsáilte a thuaradh
leictreonacha. Chun iad
talún.
sular féidir úsáid a bhaint
sin a athchúrsáil seans go

Ceisteanna

Freagair na ceisteanna seo a leanas anois bunaithe ar na hailt thuas.
1

Cad iad buntáistí agus míbhuntáistí na hathchúrsála mar a phléitear na hailt thuas iad?

2

An bhfuil an athchúrsáil ag cuidiú linn an timpeallacht a chosaint, dar leat? Mínigh an fáth
a gceapann tú é sin.
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3

Cad atá i gceist ag Samantha MacBride, dar leat, nuair a deir sí ‘Athchúrsáil is ea
athchúrsáil, ach níl an Domhan á chur ó bhaol aici.’

4

An ionann gach ábhar ó thaobh tíosaíochta de nuair a dhéantar athchúrsáil orthu, dar
leat? Mínigh an fáth a gceapann tú é sin.

5

An bhfuil an athchúrsáil ag dul chun dochair nó chun sochair don timpeallacht, dar leat?

6

Tá an athchúrsáil tábhachtach, ach cén dá ghníomh eile a chuideodh le laghdú a
dhéanamh ar an méid fuíollábhair a sheoltar chuig láithreán líonadh talún nó chuig
monarchana athchúrsála?
(i)
(ii)

7

Tugtar figiúirí do Stáit Aontaithe Mheiriceá san alt. Faigh amach cé mhéad
fuíollábhair a chuirtear i láithreáin líonadh talún agus nach gcuirtear i láithreáin
líonadh talún in Éirinn. Bí cinnte go luafaidh tú na blianta lena mbaineann na
figiúirí.

8

Luann an chéad alt an EPA i Stáit Aontaithe Mheiriceá.
(a) Céard dó a seasann na litreacha EPA?
(b) An bhfuil EPA ag Éirinn? Má tá, cén seoladh idirlín atá aici?
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Léigh an t-alt seo a leanas agus freagair na ceisteanna a leanann é.

Staidéar eolaíochta ar adaimh: cur amú ama
agus airgid, nó taighde riachtanach don
chine daonna?
Is díol spéise é i measc
eolaithe agus fealsúna
leis na céadta bliain cad
is bunús le rudaí. Cad is
cloch, adhmad, uisce agus
tine ann? Tá a fhios againn
go bhfuil gach rud atá
timpeall orainn déanta as
adaimh. Um chéad bliain
ó shin, dúirt eolaithe go
raibh trí chuid in adamh:
prótóin, neodróin agus
leictreoin.
Ó na 1930idí i leith tá a
saol caite ag roinnt de na
fir agus na mná is tréithí
san eolaíocht agus iad ag
iarraidh a oiread eolais
agus is féidir a fháil amach
faoi adaimh. Arbh fhearr
dóibh díriú ar réimse
eile, taighde leighis mar
shampla?

Taighde ar adaimh
– an bhfuil sochar le
baint as?
Ceann de na torthaí ba
thúisce a bhí ar an taighde
sin ar adaimh ba ea gur
forbraíodh fuinneamh
adamhach agus gur
cruthaíodh buama
adamhach. An ndeachaigh
sé sin chun sochair don
chine daonna?
Le déanaí, tógadh ionad
taighde ar a dtugtar CERN
(an tIonad Eorpach um

Thaighde ar an bhFisic
Cháithníní), ar an teorainn
idir an Fhrainc agus an
Eilvéis. Chosain sé um
€4.6 billiún an t-ionad sin
a thógáil. Cosnaíonn sé
um €1 bhilliún an t-ionad
a rith gach bliain. Arbh
fhéidir úsáid níos fearr a
bhaint as an airgead sin?
Ar cheart an t-airgead sin a
chaitheamh ar thaighde a
dhéanamh ar chineálacha
níos glaine fuinnimh, nó ar
thóir leigheas ar ailse nó
ar bhia do na bochtáin ar
fud an domhain?
Ceann de na torthaí
a bhain le taighde ar
fhuinneamh adamhach ba
ea gur tógadh imoibreoirí
núicléacha chun
leictreachas a ghiniúint.
Chuir go leor daoine i
gcoinne an chineáil sin
giniúna leictreachais
san am atá caite toisc
go raibh sé dainséarach,
dar leo. Mar sin féin, tá
argóint mhaith anois ann
i bhfabhar imoibreoirí
núicléacha toisc nach
scaoileann siad ach
fíorbheagán gás ceaptha
teasa amach – gáis is cúis
le téamh domhanda. Go
deimhin féin, dá ndéantaí
níos mó taighde san
am atá caite, seans go

mbeadh cineál imoibreora
núicléach níos sábháilte
againn anois – imoibreoir
a úsáideann comhleá
núicléach. Uisce seachas
breoslaí iontaise a bheadh
ina phríomhfhoinse
fuinnimh againn.

Na buntáistí
Toisc go bhfuil tuiscint
níos fearr againn ar
adaimh bhíomar in
ann feistí leathsheolta
a fhorbairt. Tá siad
seo ríthábhachtach do
leictreonaic sa lá atá inniu
ann. Leis an leictreonaic
nua-aimseartha is fusa
taitneamh a bhaint as
ceol agus cumarsáid
a dhéanamh le baill
teaghlaigh agus le cairde
ar fud an domhain.
Le cúnamh séadairí is
féidir le daoine a bhfuil
éalanga croí ag cur as
dóibh saol fada sláintiúil
a chaitheamh. Is féidir
leanaí a bheirtear roimh
am a choinneáil beo i
ngoradáin go bhfásfaidh
siad ina leanaí láidre
sláintiúla – buntáiste
eile a bhaineann le
leictreonaic nuaaimseartha.
Chosain CERN go leor
airgid ach chuir sé leis
an tsochaí ar bhealach

dearfach. D'eascair an
t-idirlíon as CERN, a
bheag nó a mhór. Cé go
bhfuil míbhuntáistí leis
an idirlíon, téann sé chun
sochair don tsochaí. Is
mór an áis é i gcúrsaí
oideachais na linne
seo agus cuireann sé ar
chumas go leor gnólachtaí
gnó a dhéanamh ar
bhealach níos éasca, gan
ach dhá bhuntáiste a lua.
Chothaigh CERN
comhoibriú idir eolaithe
ó thíortha difriúla. Téann
sin sin chun sochair go
mór don eolaíocht agus
is dul chun cinn é ar an
gcuma a bhíodh ar chúrsaí
roinnt blianta ó shin nuair
a bhíodh tíortha difriúla
in iomaíocht lena chéile.
D'eascair scanóir PET
(tomagrafaíocht astúchán
posatrón) as obair CERN le
déanaí. Is feiste leighis é
scannóir PET a chuireann
ar chumas lucht leighis
ailse a aimsiú i gcolainn
an duine. Cé nárbh é sin
an sprioc a bhí ag eolaithe
CERN, is fothoradh
iontach é ar an taighde a
rinne siad agus is mór an
cúnamh do dhochtúirí é
agus iad ag cur cóir leighis
ar othair a bhfuil ailse
orthu.

Ceisteanna
Freagair na ceisteanna seo a leanas anois bunaithe ar an alt thuas.
1 An bhfuil údar an ailt seo níos mó i bhfabhar an taighde ar adaimh nó níos mó ina
choinne? Cé na codanna den alt a thacaíonn le do fhreagra?
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2

An dóigh leat gur úsáid mhaith airgid atá san airgead a caitheadh ar thaighde ar adaimh?
Cén fáth?

3

Cad is brí le fealsamh?

4

Aimsigh ainmneacha bheirt fhealsúna a mhair sa tSean-Ghréig.

5

Cén bhaint atá ag saothar fealsúna sa tSean-Ghréig leis an eolaíocht a bhfuilimid ag
foghlaim fúithi sa lá atá inniu ann?

6

Roinn eolaí as Éirinn, a chaith formhór a shaoil i gColáiste na Tríonóide i mBaile Átha
Cliath, roinn sé duais Nobel don Fhisic don taighde a rinne sé ar an adamh ag tús na
1930idí. Cén t-ainm a bhí air?

7

Scríobh €4.6 billiún amach ina huimhir, agus déan deimhin de an líon ceart náideanna a
chur ann.

8

An mbaintear úsáid as imoibreoirí núicléacha in Éirinn chun leictreachas a ghiniúint?

9

An mbeadh aon imní ort faoi bheith i do chónaí gar d'imoibreoir núicléach? Cén fáth a
dtugann tú an freagra sin?

10 Tá na hacrainmneacha CERN agus PET luaite san alt.
(a) Cad is brí le:
(i) acrainm
(ii) giorrúchán
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(b) Cén fáth, dar leat, a mbaineann an eolaíocht an oiread sin úsáide as acrainmneacha
agus as giorrúcháin?

11 Deirtear gur fear amháin a chum an Gréasán Domhanda, ar cuid de é an t-idirlíon. Déan
taighde agus faigh amach cén t-ainm atá air agus cén bhliain a chum sé an Gréasán
Domhanda.
Bliain
Ainm
Léigh an t-alt seo a leanas agus freagair na ceisteanna a leanann é.

An Domhan
Is féidir leis an bpláinéad
seo againne, an Domhan,
beatha a chothú. Is
amhlaidh atá toisc go
bhfuil an Ghrian sách gar
dúinn chun an Domhan
a choinneáil te ach gan
a bheith róghar dúinn
nó bheimis loiscthe aici.
Is iomaí uair i stair an
Domhain a bhí tréimhsí
an-fhuar (ar a dtugtar
oighearaoiseanna) ann
agus is iomaí uair a bhí
tréimhsí an-te ann. Tá an
Domhan ag téamh arís,
ach cén fáth a bhfuil an
oiread sin imní orainn
faoin téamh atá ar siúl
faoi láthair?

Nádúrtha nó eile?
B'athruithe nádúrtha ar
aeráid an Domhain iad
na hathruithe aeráide a
tharla roimh na 1900idí.
Is toradh díreach ar
ghníomhaíochtaí an
chine dhaonna é an
t-athrú aeráide atá ar siúl
faoi láthair. Ina theannta
sin, tá an t-athrú aeráide
seo ag tarlú i bhfad níos
tapúla ná mar a tharla
athruithe aeráide roimhe
seo agus tá sé ag dul i
bhfeidhm ar níos mó
áiteanna ar domhan.
Cad a tharla sa stair
mar sin ba chúis leis an
dlús seo a bheith faoi
théamh an Domhain?
Tharla an Réabhlóid

Thionsclaíoch um dhá
chéad bliain ó shin.
Tharla athruithe móra i
gcúrsaí déantúsaíochta
agus teicneolaíochta
sa tréimhse sin.
Bhí cumhacht agus
leictreachas de dhíth
ar gach ceann de na
hathruithe sin. Gineadh
an fuinneamh a chuir
an chumhacht sin ar fáil
as breoslaí iontaise –
gual, ola agus gás – a
dhó. Nuair a dódh méid
ollmhór na mbreoslaí
sin scaoileadh go leor
leor den ghás dé-ocsaíde
carbóin amach san
atmaisféar.

An iarmhairt
cheaptha teasa
Tá méid áirithe den ghás
dé-ocsaíde carbóin san
atmaisféar go nádúrtha.
Tá sé mar a bheadh pluid,
agus fuinneamh teasa á
cheapadh san atmaisféar
aige, rud a fhágann go
bhfuil an Domhan sách
te chun an bheatha
a chothú. Tugtar an
iarmhairt cheaptha teasa
ar an téamh sin. Ach tá an
iarmhairt cheaptha teasa
sin méadaithe go mór leis
an méid breoslaí iontaise
atáthar a dhó ó tharla an
Réabhlóid Thionsclaíoch.
Mar thoradh air sin tá ráta
athraithe na haeráide

agus na teochta ar
Domhan i bhfad níos níos
mó ná mar a bhí riamh i
stair an Domhain.

Conas atá a fhios
againn go bhfuil
athrú aeráide ar
siúl?
Conas is féidir linn a
fheiceáil go bhfuil athrú
aeráide ar siúl? Faraor,
tá an iomarca iarmhairtí
ann atá le feiceáil
againn: tuilte, triomaigh,
oighearchaidhpeanna
na mol á leá,
oighearshruthanna ag
éirí níos lú agus leibhéal
na mara ag ardú. Anuas
air sin, dá airde é teocht
an domhain, is ea is
mó uisce a ghalaítear.
Is é an toradh atá air
sin stoirmeacha níos
fíochmhaire a tharlaíonn
níos minice agus uisce
níos teo atá ag leá níos
mó dé-ocsaíd charbóin,
rud a dhéanann na
haigéin níos aigéadaí.
Is fianaise nach beag
é an liosta sin nach
gnáthchiogal te atá ann,
ach fadhb a chruthaigh
an cine daonna.

Tá níos mó crann de
dhíth orainn!
Chomh maith le breoslaí
iontaise a dhó, rinne an
cine daonna cinntí eile a

chuir dlús faoi iarmhairt
na dé-ocsaíde carbóin.
Súnn crainn dé-ocsaíd
charbóin isteach mar
chuid de phróiseas na
fótaisintéise, ionas gur
féidir leis an bplanda bia
a dhéanamh. Cuidíonn sé
linn toisc go mbaineann
sé dé-ocsaíd charbóin
as an atmaisféar. Tá an
cine daonna tar éis dul i
bhfeidhm go mór air sin
toisc gur leagamar achair
mhóra de na foraoisí
báistí, áit a bhfuil formhór
na gcrann ar Domhan.
Dífhoraoisiú a thugtar ar
an bpróiseas seo. Tá nasc
díreach idir an próiseas
seo agus an fhadhb a
bhaineann leis an athrú
aeráide - dá laghad
crainn atá ann chun an
dé-ocsaíd charbóin a shú
isteach, is ea is mó den
ghás sin a bheidh san
atmaisféar.

Ní haon leigheas
é neamhaird a
thabhairt air
In ainneoin na fianaise
go léir atá ar fáil dúinn
a nascann an t-athrú
aeráide le gníomhaíochtaí
an chine dhaonna, tá go
leor daoine ar domhan
a chreideann nach aon
díol imní é an t-athrú
aeráide. Go deimhin,
creideann roinnt daoine
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gur comhcheilg atá ar
bun, agus go bhfuil scéal
Chailleach an Uafáis á
dhéanamh as an athrú
aeráide. Tá grúpaí áirithe
sa tsochaí a chreideann
go bhfuil leibhéal reatha
na dé-ocsaíde carbóin
san atmaisféar ceart.
Creideann grúpaí eile
gur chruthaigh an
chaint go léir faoi athrú
aeráide deiseanna do
chomhlachtaí agus

do ghníomhaireachtaí
maoiniú a fháil chun
cineálacha nua fuinnimh
a fhorbairt agus chun
teacht ar bhealaí nua
chun iarmhairtí an
athraithe aeráide a
mhaolú.
Tá argóintí inchreidte
á ndéanamh ar an dá
thaobh. Glacann daoine
nach ngéilleann don
athrú aeráide go léiríonn
an fhianaise eolaíoch gur

tháinig athrú ar an aeráid
ach nach gá gur toradh ar
ghníomhartha an chine
dhaonna é; níl san athrú
ach timthriall téimh
nádúrtha an Domhain,
dar leo.
Pé slí a bhféachann
duine air, bíodh sé ag
taobhú leis na hargóintí
a bhaineann le hathrú
aeráide nó ag cur ina
gcoinne, is cinnte go
bhfuil an Domhan ag

téamh ag an ráta is mó
riamh ó tosaíodh ag
coinneáil cuntais air.
Caithfimid dul i ngleic leis
an bhfadhb anois agus
iarracht a dhéanamh
teacht ar réiteach, beag
beann ar an dearcadh atá
againn. Is é bun agus barr
an scéil go gcaithfimid
go léir an cheist seo a
réiteach, beag beann ar
an rud is cúis leis, dar
linn.

Ceisteanna
Freagair na ceisteanna seo a leanas anois bunaithe ar an alt thuas.
1

Cén fhianaise a thugann an t-alt seo a thaispeánann go bhfuil athrú aeráide ar siúl?

2

Cé na trí shubstaint a dtugtar 'breoslaí iontaise' orthu?
(i)
(ii)
(iii)

3

Cén gás is príomhchúis leis an athrú aeráide?

4

Cad as a dtagann an gás sin?

5

Cad atá ag tarlú ar Domhan a thugann le fios go bhfuil athrú aeráide ar siúl?
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6

Cad a chiallaíonn an téarma 'comhcheilg'? (Cuardaigh san fhoclóir é más gá.)

7

Cé na hargóintí a dhéantar san alt seo a thugann le fios gur comhcheilg atá san athrú
aeráide?

8

An bhfuil athrú aeráide ar siúl dar leat? Cén fáth a gceapann tú é sin?

9

An bhfuil nasc díreach idir an dífhoraoisiú agus an t-athrú aeráide, dar leat? Cén fáth a
gceapann tú é sin?

Achoimre
Tá súil againn gur mhúscail an forléargas seo ar éirim na heolaíochta do chuid spéise sna
heolaíochtaí. Tá go leor réimsí spéise san eolaíocht agus sna caibidlí seo a leanas cuirfidh tú
tús le heolas a fháil ar go leor topaicí spéisiúla. Cá bhfios, seans go músclóidh sé spéis ionat
a mhairfidh ar feadh do shaoil go léir agus go rachaidh tú leis na heolaíochtaí mar ghairm
bheatha amach anseo – seans go mbeidh d'ainm féin le féiceáil sa leabhar seo amach anseo
faoin gceannteideal 'Eolaí cáiliúil'! Pé scéal é, cuideoidh an méid a fhoghlaimeoidh tú faoin
eolaíocht leat an domhan mórthimpeall ort a thuiscint agus míneoidh sé go leor rudaí duit a
rachaidh i bhfeidhm ar do shaol.
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2

Caibidil

Neacha beo agus
cealla

 - Focail thábhachtacha

2.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus na focail seo a leanas á n-úsáid agat:
(a) Orgánach ____________________________________________________________

________________________________________________________________
(b) Veirteabrach __________________________________________________________
(c) Inveirteabrach ________________________________________________________
(d) Éagsúlacht ___________________________________________________________

________________________________________________________________
(e) Bithéagsúlacht ________________________________________________________

________________________________________________________________
(f) Cill __________________________________________________________________
(g) Siogót _______________________________________________________________
(h) Cothú _______________________________________________________________

________________________________________________________________
(i) Eisfhearadh __________________________________________________________
(j) Freagairt _____________________________________________________________

________________________________________________________________
(k) Atáirgeadh ___________________________________________________________

________________________________________________________________
(l) Cillscannán ___________________________________________________________
(m) Núicléas _____________________________________________________________
(n) Cíteaplasma __________________________________________________________
(o) Folúisín ______________________________________________________________
(p) Micreascóp ___________________________________________________________

________________________________________________________________
(q) Miteacoindre _________________________________________________________

________________________________________________________________
(r) Clóraplastaí __________________________________________________________
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Léaráid Tuairimí

2.2

Cealla

Cothú

Eisfhearadh
Baictéir

Freagairt
Fungais

Tréithe

Sliochtmhaireacht
Plandaí
Inveirteabraigh
Cineálacha
difriúla
Neacha
beo

Ainmhithe

Veirteabraigh
Eile

Cillbhalla
Cealla
Micreascóp
Cillscannán

Cealla
plandaí
Cealla ainmhí
a scrúdú

Núicléas
Cealla
ainmhithe
Cíteaplasma

Cillscannán

Núicléas

Cíteaplasma

Folúisín
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Neacha beo agus cealla

 - Príomhfhíricí

2.3 Cuir in iúl le tic (ü) sa cholún ceart cé acu fíor nó bréagach atá na gnéithe seo a
leanas i gcás cill phlanda, cill ainmhí nó an dá chill:
Gnéithe ceall

Fíor i gcás cill
phlanda

Fíor i gcás cill
ainmhí

Fíor i gcás an
dá chill

(a) Bíonn cillbhalla aici
(b) Ní bhíonn clóraifill inti
riamh
(c) Bíonn núicléas aici
(d) Bíonn cillscannán aici
(e) Bíonn folúisín aici
(f) Bíonn DNA aici

2.4 (a) Tá lionsa súilphíosa x20 ar mhicreascóp áirithe. Cad is brí leis sin?

(b) Má tá réadlionsa x10 ar an micreascóp céanna, cén formhéadú iomlán atá
aige agus an dá lionsa in úsáid?

(c) Dá mbeifeá ag úsáid an mhicreascóip seo agus formhéadú iomlán x400 uait,
cén formhéadú a theastódh don réadlionsa?

2.5 Breac síos an fheidhm atá ag gach ceann díobh seo a leanas:
(a) An cillscannán _________________________________________________________
(b) Núicléas na cille _______________________________________________________
(c) An cillbhalla __________________________________________________________
(d) An folúisín ____________________________________________________________

2.6 Tá cillbhallaí ag cealla plandaí ach níl ag cealla ainmhithe.
(a) Cén fhadhb a d'fhéadfadh a bheith ag planda mura mbeadh ballaí timpeall ar a
chealla?

(b) Cén fáth nach mbíonn ballaí ag teastáil ó chealla ainmhithe?

17

Biology_Chapter 2 Gaeilge.indd 17

03/03/2017 11:09

An Saol Bitheolaíoch
2.7 (a) Agus micreascóp in úsáid agat, téann foinse solais suas tríd an stáitse. Cén
fáth a dteastaíonn foinse solais?

(b) Cén fáth nach féidir ach struchtúir thanaí a fheiceáil faoi mhicreascóp?

(c) Cén fáth a gcuirtear ruaim ar chealla ainmhithe sula mbreathnaítear orthu
faoi mhicreascóp?

2.8

Is minic a deirtear gurbh é Anton van Leeuwenhoek a chuir tús leis an
micreascópacht.
(a) Faigh amach cén fáth ar bhain sé úsáid as micreascóip an chéad lá riamh agus cá
bhfuair sé a mhicreascóip agus a lionsaí.

(b) Agus é ag cur síos ar a bhfaca sé, dúirt sé gurbh ionann é agus 'miocrainmhithe'.
Faigh amach cad a thugtar ar mhiocrainmhithe anois.

2.9

Bhí eolaí mór le rá eile ann, ar Shasanach é, a raibh an-mheas air ó thaobh
na micreascópachta de. Ba é a d'úsáid an focal 'cill' den chéad uair.
(a) Fiosraigh cérbh é an t-eolaí seo.

(b) Cad ar a raibh sé ag breathnú nuair a d'úsáid sé an focal 'cill' den chéad uair agus
cén fáth ar úsáid sé an focal seo?
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2.10 Cuir ciorcal timpeall ar na neacha beo sa léaráid thíos:

Gníomhaíocht 2.1: Cealla ainmhithe a scrúdú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cérbh iad na tuartha a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte agus a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Cé na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun an baol a laghdú?
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(vi) Breac síos na torthaí.
Agus formhéadú ísealchumhachta in úsáid agat
(a) Cérbh é formhéadú an lionsa súilphíosa a d'úsáid tú?__________________________
(b) Cérbh é formhéadú an réadlionsa ísealchumhachta a d'úsáid tú?
(c) Cérbh é an formhéadú iomlán ísealchumhachta a d'úsáid tú?
(d) Sa spás thíos, tarraing léaráid de dheich gcill nó mar sin a bhfaca tú faoi chumhacht
íseal iad.

Agus formhéadú ardchumhachta in úsáid agat
(a) Cérbh é formhéadú an lionsa súilphíosa a d'úsáid tú?
(b) Cérbh é formhéadú an réadlionsa ísealchumhachta a d'úsáid tú?
(c) Cérbh é an formhéadú iomlán ísealchumhachta a d'úsáid tú?
(d) Sa spás thíos, tarraing léaráid d'aon chill amháin a bhfaca tú faoi chumhacht ard í
agus ainmnigh na trí phríomhpháirt a bhí aici.
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(vii) Agus tú ag scrúdú na gceall leicne, freagair na ceisteanna seo a leanas:
(a) An bhfuil an cruth céanna orthu go léir? ____________________________________
(b) An bhfuil siad go léir ar an méid céanna? ___________________________________
(c) Cén dath a bhí ar an gcíteaplasma? ________________________________________
(d) Cén dath a bhí ar an núicléas? ____________________________________________
(e) An bhfaca tú aon ábhar eile sa chíteaplasma? _______________________________

(viii) Cén tátal a rinne tú ag deireadh na gníomhaíochta 2.1?

Machnamh

(ix) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(x)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xi)

Dá mbeifeá á déanamh arís, cad eile a dhéanfá?
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Achoimre – Neacha beo agus cealla
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Na difríochtaí idir neacha beo agus neamhbheo
Na grúpaí difriúla a chuimsíonn neacha beo
Na difríochtaí idir veirteabraigh agus inveirteabraigh.
Cad is cillscannáin ann agus cén fheidhm atá acu
Cad is núicléas ann agus cén fheidhm atá aige
Cad is cíteaplasma ann agus cá háit sa chill a mbíonn sé
Cad is cill ann agus cén fheidhm atá aici
Cad is folúisín ann agus cén fheidhm atá aige
Na difríochtaí idir cealla ainmhithe agus cealla plandaí
Páirteanna an mhicreascóip a ainmniú
Conas micreascóp a úsáid

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean Gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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3

Caibidil

Tréithe a chur ar
aghaidh chuig
glúinte eile

 - Focail thábhachtacha

3.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Atáirgeadh éighnéasach
(b) Atáirgeadh gnéasach
(c) Gaiméit
(d) Siogót
(e) Toirchiú
(f) Tréithe
(g) Éagsúlacht
(h) DNA
(i) Ceannasach
(j) Cúlaitheach
(k) Géinte
(l) Crómasóim

Léaráid Tuairimí

3.2

Géinte

Gnéasach

Éighnéasach

Crómasóim

Éagsúlacht
neamhdhúchais

Éagsúlacht dhúchais

Tréithe

Sliochtmhaireacht
Tréithe a chur
ar aghaidh chuig
glúinte eile

Crosálacha
géiniteacha

Géinte
Leagan
ceannasach
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 - Príomhfhíricí

3.3 Cuir tic sa bhosca ceart le léiriú cé acu fíor nó bréagach atá na ráitis seo a leanas:
Fíor Bréagach

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

(h) De ghnáth bíonn trí chóip de gach aon ghéin i ngach cill.

☐
☐

☐
☐

(i) Bíonn leath an oiread sin géinte i ngach gaiméit agus a bhíonn sa
mháthairchill.

☐

☐

(a) Baineann atáirgeadh éighnéasach le haon tuismitheoir amháin.
(b) Teastaíonn gaiméití d'atáirgeadh gnéasach.
(c) Bíonn géinte difriúla ag sliocht ar ann dó de thoradh atáirgeadh
éighnéasach.
(d) Déantar éagsúlachtaí áirithe a fhoghlaim i rith an tsaoil.
(e) Tá géinte níos mó ná crómasóim.
(f) Bíonn crómasóim le fáil i gcíteaplasma na gceall.
(g) Cuireann leagan ceannasach de ghéine bac ar an leagan cúlaitheach
feidhmiú.

3.4 Is ann do dhá leagan den ghéin a dheimhníonn dath gruaige i measc daoine.

Bíonn gruaig dhonn mar thoradh ar an leagan ceannasach (D) agus bíonn gruaig
fhionn mar thoradh ar an leagan neamhcheannasach nó an leagan cúlaitheach
(d). Is é Dd an meascán atá ag Seán agus is é dd an meascán atá ag Ailís.
(a) Cén dath atá ar ghruaig Sheáin?

(b) Cén dath atá ar ghruaig Ailís?

(c) Cé na leaganacha den ghéin a d'fhéadfadh a bheith i ngaiméití de chuid Sheáin?

(d) Cé na leaganacha den ghéin a d'fhéadfadh a bheith i ngaiméití de chuid Ailís?

(e) Cé na meascáin ghéiniteacha a d'fhéadfadh a bheith ag sliocht na beirte?

(f) Tabhair mar chéatadán a dhóchúla agus atá sé go mbeadh gruaig dhonn ar dhuine
dá bpáistí?
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3.5 Tá fionnadh dorcha (D) ceannasach ar fhionnadh geal (d) i measc francach.

Tabhair faoi na crosálacha géiniteacha seo a leanas agus tuar an cóimheas a
bheadh idir francaigh le fionnadh dorcha agus francaigh le fionnadh geal i gcás
na gcrosálacha ar fad.
(a) Is iad DD agus dd meascáin ghéiniteacha na dtuismitheoirí
Is iad ________________________________ agus
na gaiméití
Is iad
géinte an tsleachta
Is iad
dathanna fhionnadh an tsleachta
Is é an cóimheas (%) idir sliocht le fionnadh dorcha agus le fionnadh geal
(b) Is iad DD agus Dd meascáin ghéiniteacha na dtuismitheoirí
Is iad ________________________________ agus
na gaiméití
Is iad
géinte an tsleachta
Is iad
dathanna fhionnadh an tsleachta
Is é an cóimheas (%) idir sliocht le fionnadh dorcha agus le fionnadh geal
(c) Is iad Dd agus dd meascáin ghéiniteacha na dtuismitheoirí
Is iad ________________________________ agus
na gaiméití
Is iad
géinte an tsleachta
Is iad
dathanna fhionnadh an tsleachta
Is é an cóimheas (%) idir sliocht le fionnadh dorcha agus le fionnadh geal
(d) Is iad Dd agus Dd meascáin ghéiniteacha na dtuismitheoirí
Is iad ________________________________ agus na gaiméití
Is iad géinte an tsleachta
Is iad dathanna fhionnadh an tsleachta
Is é an cóimheas (%) idir sliocht le fionnadh dorcha agus le fionnadh geal

3.6 (a) Tá gruaig dhorcha (D) ceannasach ar ghruaig rua (d). Má tá gruaig dhorcha ar
an mbeirt tuismitheoirí, léirigh conas arbh fhéidir leo páiste le gruaig rua a
thabhairt ar an saol.

Tuismitheoirí
Gaiméití
Sliocht
Dath gruaige

(b) Tabhair mar chéatadán a dhóchúla agus atá sé nach mbeidh páiste le gruaig
rua acu?
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3.7 (a) Tabhair sampla amháin de thréith dhúchais i ndaoine

(b) Tabhair sampla amháin de thréith neamhdhúchais i ndaoine.

(c) Cé na struchtúir, a bhíonn ar chrómasóim, atá freagrach as tréithe dúchais?

3.8 Oibrígí in bhur mbeirteanna leis na tréithe seo a leanas a scaradh ina dtréithe
dúchais agus ina dtréithe neamhdhúchais (cuirigí tic sa cholún ceart).
Tréith

Tréith dhúchais

Tréith neamhdhúchais

Gruaig a bhfuil glóthach uirthi
Ingne fada
Colm
Súile donna
Meangadh mór gáire
Cúig bharraicín
Cneaspholladh
Cruth na maothán cluaise
Teanga a labhairt
A bheith in ann dealú
Súile móra
A bheith in ann an pianó a
sheinm

Gníomhaíocht 3.1: Tréithe dúchais a mhionscrúdú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo
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(ii)

Breac síos na torthaí.
Tréith

Do thorthaí féin
Cuir tic sa líne
cheart

Torthaí an ranga ar
fad

Maotháin chluaise atá ceangailte den cheann
Maotháin chluaise nach bhfuil ceangailte den
cheann
Duine atá in ann a theanga a rolladh
Duine nach bhfuil in ann a theanga a rolladh
Loigíní
Gan loigíní
Ciotógach
Deaslámhach
Bricíní
Gan bhricíní
Gruaig chatach
Gruaig dhíreach
Duine a mbíonn a ordóg chlé ar barr nuair a
chuireann sé a lámha le chéile
Duine a mbíonn a ordóg dheis ar barr nuair a
chuireann sé a lámha le chéile
Gruaig phointeáilte a bheith ag duine ag líne
bharr a éadain
Gruaig dhíreach a bheith ag duine ag líne bharr
a éadain

(iii) Ceist
I measc na dtréithe a ndearnadh scrúdú orthu:
(a) Cé acu ba choitianta?
(b) Cé acu ba chóngaraí do chóimheas 50:50?
Machnamh

(iv) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(v)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(vi) Dá mbeifeá ag athdhéanamh na gníomhaíochta seo, céard a dhéanfá ar bhealach
difriúil?
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Achoimre – Tréithe a chur ar aghaidh chuig
glúinte eile
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí agam leis
seo

Atáirgeadh éighnéasach
Atáirgeadh gnéasach
Samplaí de thréithe géiniteacha nó
dúchais
Samplaí de thréithe neamhdhúchais
Crómasóim
Crosálacha géiniteacha

Féinmheastóireacht

Má thug tú tuairisc don rang ar son do ghrúpa mar chuid de cheist 3.6 sa téacsleabhar,
féach siar ar an gcaoi ar éirigh leat agus cuir ciorcal timpeall ar cheann de na freagraí i
gcás na gceisteanna ar fad thíos.
(a) Cé chomh maith is a labhair tú, dar leat?
(b) Ar bhain tú taitneamh as an bpróiseas?

Go maith / go cuíosach / go dona
Bhain mé an-taitneamh as / níor bhain mé
mórán taitnimh as / níor bhain mé taitneamh
as in aon chor

(c) Cé chomh maith agus ar éirigh leis an rang tú a chloisteáil?

Go maith / go cuíosach /
go dona

(d) Dá mbeadh ort tuairisc mar seo a thabhairt arís, cé na rudaí a dhéanfá ar bhealach
difriúil?

Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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4

Caibidil

Bunús neacha
beo

 - Focail thábhachtacha

4.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Bithéagsúlacht _________________________________________________________
______________________________________________________________________
(b) Iontaise _______________________________________________________________
(c) Díofa _________________________________________________________________
(d) Speiceas ______________________________________________________________
(e) Roghnú nádúrtha _______________________________________________________
______________________________________________________________________
(f) Sóchán _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(g) Éabhlóid ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(h) Oiriúnú _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

Léaráid Tuairimí

4.2

Líon mór
Tacaíonn an
timpeallacht
cuid áirithe

Sócháin

Speiceas

Teoiric
Bunús
neacha beo
Tógann sé
achar fada
de ghnáth

Roghnú
nádúrtha

Cineálacha
nua
neacha beo

Éagsúlachtaí
dúchais

Oiriúnach
Streachailt
na beatha
Maireachtáil
Roghnú
nádúrtha

Oiriúnaithe
go dona

Bás
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 - Príomhfhíricí

4.3 Déanann an tábla thíos cur síos ar cheithre choinín bhaineanna a chónaíonn ar
thrá ar a bhfuil gaineamh donn éadrom. Tá go leor plandaí gar don trá.
Cur síos ar gach
coinín
Luas reatha
Líon shleachta
na gcoiníní
Fad saoil

Dath an fhionnaidh
Bán

Donn

Dubh

Dubh agus donn

6 m/soic

7 m/soic

10 m/soic

8 m/soic

3

14

0

6

Sé mhí

Ceithre bliana

Dhá bhliain

Aon bhliain
amháin

(a) Ón eolas a thugtar sa tábla thuas, cén coinín is mó a oireann dá thimpeallacht?
Mínigh cén chaoi a bhfuil an coinín seo chomh hoiriúnaithe sin dá thimpeallacht.

(b) Luaigh cúis amháin nár mhair an coinín bán i bhfad.

(c) Cén fáth a rachadh luas reatha coinín i bhfeidhm ar fhad a shaoil?

(d) Agus an t-eolas sa tábla á thabhairt san áireamh agat, tuar cén cineál coinín a
mbeadh an seans ab fhearr maireachtála aige sa timpeallacht seo.

4.4 Maraíonn antaibheathaigh baictéir. Ó am go ham, éiríonn baictéar
frithsheasmhach in aghaidh antaibheathaigh agus ní mharaíonn an
t-antaibheathach a thuilleadh é. Ós rud é go maraítear formhór na mbaictéar eile,
is féidir leis an mbaictéar nua iomadú agus fás go han-tapa.
Tharla an próiseas seo go mion minic le caoga bliain nó mar sin anuas. Dá bharr
sin, tá grúpaí baictéar ann anois (mar shampla MRSA) atá frithsheasmhach in
aghaidh beagnach gach aon antaibheathach dá bhfuil ann. Tugtar baictéir ilfhrithsheasmhacha orthu seo. Is sampla í forbairt baictéar atá frithsheasmhach in
aghaidh antaibheathach, is sampla í d'éabhlóid thar thréimhse ghearr ama.
(a) Ag cuimhneamh ar an eolas atá agat maidir le teoiric na héabhlóide, mínigh conas a
d'fhéadfadh le baictéar éirí frithsheasmhach in aghaidh antaibheathaigh.
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(b) Cén dainséar a bhaineann le baictéir il-fhrithsheasmhacha?

(c)

4.5

Níor tháinig baictéir il-fhrithsheasmhacha chun cinn i measc socaithe nach
mbaintear úsáid as antaibheathaigh iontu. Cad chuige é sin, meas tú?

Bhí Alfred Russel Wallace i measc na ndaoine a tháinig ar theoiric na
héabhlóide.
(a) Scríobh gearrchuntas ar a shaol. (Scríobh do chuntas anseo, nó clóscríobh ar
ríomhaire é agus greamaigh cóip de anseo.)

(b) Mínigh cén fáth nach bhfuil Wallace chomh haitheanta céanna le Charles Darwin cé
go raibh smaointe den chineál céanna acu thart ar an am céanna.
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4.6 An fáth a stórálann daoine saill
Creidtear gur tháinig na céad daoine arbh ann dóibh chun cinn san Afraic
(idir milliún agus 200,000 bliain ó shin). Bhíodh bia gann do go leor acu seo
ag tréimhsí áirithe den bhliain. Na daoine sin nach raibh an ghéin a athraíónn
carbaihiodráití go saill iontu, bhídís tanaí i gcónaí. Ba mhinic a d'fhaighidís bás
den ocras nuair a bhíodh ganntanas bia ann, áfach (mar shampla nuair a bhíodh
ganntanas uisce ann).
Creidtear gur fhorbair ár sinsear géin a lig dóibh saill a stóráil tráth éigin san am
atá thart. Lig sé seo dóibh teacht slán ó choinníollacha crua. Nuair a d'atáirg siad,
thug siad an ghéin seo don chéad ghlúin eile. De réir a chéile, tháinig deireadh
leis na daoine sin nach raibh in ann saill a stóráil. Is as na daoine sin a bhí in ann
saill a stóráil, a d'eascair daoine na linne seo.
(a) Cén fáth a mbíodh ganntanas bia san Afraic ag tréimhsí áirithe den bhliain?

(b) Luaigh míbhuntáiste a bhain le daoine nach raibh in ann saill a stóráil.

(c) Conas a tháinig an ghéin a ligeann do dhaoine saill a stóráil chun cinn, dar leat?

(d) Cén buntáiste a bhain leis an gcaoi a raibh ár sinsear in ann saill a stóráil?

(e) Ó thaobh aiste bia agus leibhéil aclaíochta de, cén fáth a bhfuil cuid mhór
fadhbanna ag eascairt as an ngéin a stórálann saill sa lá atá inniu ann?

4.7 Cén fáth a meastar gur speicis éagsúla iad madraí agus cait?

4.8 Cuir tic leis na tréithe dúchais atá mar chuid den liosta seo a leanas:
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Gruaig rua

Dath súl

Gruaig fhada

Spéaclaí a bheith de dhíth

Bricíní

Teanga a labhairt
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4.9 Tugann roghnú nádúrtha deis do na horgánaigh is mó a oireann dá dtimpeallacht
maireachtáil agus a ngéinte a thabhairt don chéad ghlúin eile. Cén fáth a mbeadh
na horgánaigh seo a leanas oiriúnach dá dtimpeallacht, dar leat:

(a) Seabhaic a bhfuil radharc na súl go maith acu:

(b) Froganna a bhfuil dathú iontu a ligeann dóibh meascadh leis an bhfásra:

(c) Ainmhithe a mbíonn cóta níos tibhe fionnaidh nó olla orthu sa gheimhreadh:

(d) Sceacha:

4.10 Fanann sionnaigh glan ar dhaoine agus is minic a bhíonn siad ionsaitheach go

nádúrtha. Le blianta beaga anuas, phóraigh eolaithe de chuid na Rúise roinnt
sionnach i ngéibheann. Roghnaigh siad na sionnaigh ba cheansa ó gach aon ál de
na coileáin sionnaigh. Phóraigh siad na coileáin sionnaigh ba cheansa lena chéile
agus rinne siad amhlaidh le gach glúin coileán a tháinig ar an saol.
Tar éis roinnt glúnta, tharla go raibh na coileáin sionnaigh ar fad a saolaíodh
ceansa agus lách agus iad i dteannta daoine. Bhí an chuma air gur madraí ceansa
a bhí iontu.

(a) Mínigh cén fáth a dteastódh ó shionnaigh fanacht glan ar dhaoine.

(b) Cad a d'fhéadfadh tarlú do shionnaigh cheansa arbh ann dóibh sa nádúr?

(c) Cén fáth ar fhorbair sionnaigh cheansa chomh tapa sin sa turgnamh seo?

(d) Ní féidir na sionnaigh nua cheansa a ligean saor amach san fhiántas. Cén fáth a
bhfuil sé amhlaidh, dar leat?
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4.11 Tá teacht ar an ngiorria sléibhe i dtíortha de chuid thuaisceart na hEorpa Sna
sléibhte arda, bíonn dath donn ar a fhionnadh sa samhradh agus ansin, tagann
dath bán air sa gheimhreadh. Sa ghrianghraf seo, feictear giorria sléibhe agus é
ag cur fionnaidh (ag cailleadh a fhionnaidh bháin) ag tús an earraigh.

(a) Cén buntáiste a bhaineann le fionnadh donn a bheith ar an ngiorria sléibhe sa
samhradh?

(b) Cén fáth a dtagann dath bán ar an bhfionnadh sa gheimhreadh sna sléibhte arda,
dar leat?

(c) Murar éirigh le giorria a fhionnadh a chur san earrach, bheadh fionnadh bán air sa
samhradh. Cad a tharlódh dá leithéid de ghiorria?

(d) Is annamh a bhíonn dath bán ar ghiorriacha de chuid na hÉireann. Cén fáth é sin,
dar leat?

4.12 Cé an t-eolaí is mó a raibh baint aige le teoiric na héabhlóide?
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Achoimre – Bunús neacha beo
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Bithéagsúlacht
Speiceas
Sócháin
Bíonn cuid mhór óga ag neacha beo
Ní thacaíonn an timpeallacht ach le neacha beo ar leith
An streachailt a bhíonn ann ar mhaithe le maireachtáil
Éagsúlachtaí dúchais
Roghnú nádúrtha
Eascraíonn éagsúlacht an tsaoil as an éabhlóid

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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5

Caibidil

Conair an bhia

 - Focail thábhachtacha

5.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Díleá fisiciúil __________________________________________________________

________________________________________________________________
(b) Díleá ceimiceach _______________________________________________________

________________________________________________________________
(c) Einsím ________________________________________________________________

________________________________________________________________
(d) Catalaíoch ____________________________________________________________

________________________________________________________________
(e) Amaláis _______________________________________________________________
(f) Maltós ________________________________________________________________
(g) Éasafagas _____________________________________________________________
(h) Imfháscadh ___________________________________________________________

________________________________________________________________
(i) Gairbhseach ___________________________________________________________

________________________________________________________________
(j) An goile _______________________________________________________________
(k) Orgán ________________________________________________________________
(l) An stéig bheag _________________________________________________________

________________________________________________________________
(m) An t-ae _______________________________________________________________

________________________________________________________________
(n) Domlas _______________________________________________________________
(o) Paincréas _____________________________________________________________
(p) Faecas ________________________________________________________________
(q) Eisligean ______________________________________________________________
(r) An stéig mhór __________________________________________________________
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Léaráid Tuairimí

5.2 Líon isteach na boscaí folmha.

Einsímí

Aigéad
domlais

Einsímí

Paincréas
Einsímí
Aigéad

Goile
Stéig
bheag
Matán
Éasafagas
Conair an bhia
Einsímí

Béal

Stéig
mhór

Uisce
a athshú

Clárfhiacla, cíocráin,
fiacla leathchúil,
cúlfhiacla
Reicteam

Díleá
fisiciúil
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 - Príomhfhíricí

5.3 Ainmnigh an chuid den chóras díleáite atá suite idir gach péire acu seo a leanas:
(a) An béal agus an goile: ___________________________________________________
(b) An goile agus an stéig mhór: _____________________________________________
(c) An t-éasafagas agus an stéig bheag: _______________________________________

5.4 Athscríobh na codanna sin den chóras díleáite a ainmnítear i gcolún A san ord
ceart i gcolún B.
Colún A

Colún B

An reicteam
An goile
An béal
An t-anas
An stéig bheag
An t-éasafagas
An stéig mhór

5.5 Ar an léaráid ar dheis:
(a) Marcáil suíomh gach ceann díobh seo: an t-éasafagas, an
goile, an t-ae agus an paincréas.
(b) Marcáil leis an litir D an áit a dtarlaíonn an díleá is mó.
(c) Marcáil leis an litir I an áit a dtarlaíonn an t-ionsú is mó.

5.6 Lig ort gur blúire bia thú. Scríobh cuntas ar a dtarlaíonn
duit agus tú ar gluaiseacht tríd an gcóras díleáite ón mbéal
chuig an anas.

5.7 Cén fhadhb is mó a bheadh ag na daoine seo a leanas, dar leat?
(a) Duine gan aon fhiacla.
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(b) Duine a bhfuil an iomarca aigéid ina ghoile aige.

(c) Duine nach bhfuil a dhóthain aigéid ina ghoile aige.

(d) Duine a bhfuil an chéad chuid den stéig bheag in easnamh air.

(e) Duine a bhfuil an dara cuid den stéig bheag in easnamh air.

(f) Duine a bhfuil an stéig mhór in easnamh air.

5.8 Cén difríocht atá idir díleá fisiciúil agus díleá ceimiceach?

5.9 (a) Ainmnigh einsím sa chóras díleáite: __________________________________
(b) Ainmnigh an tsubstaint a dtéann an einsím i bhfeidhm uirthi:
________________________________________________________________
(c) Cén táirge a dhéantar mar thoradh ar oibriú na heinsíme sin?
________________________________________________________________

5.10 Má ghluaiseann bia rómhall tríd na stéigeanna d'fhéadfadh iatacht cur as dúinn.
(a) Cén chuid de na stéigeanna a ndéantar uisce a ath-ionsú inti?

(b) Cén bhaint atá ag ath-ionsú uisce sna stéigeanna le hiatacht?

(c) Cén t-athrú is féidir linn a dhéanamh ar an aiste bia chun an iatacht a chosc.

5.11 (a) Cén fáth a mbíonn starrfhiacla chomh mór sin ag madraí, dar leat?
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(b) Cén fáth a mbíonn clárfhiacla chomh mór sin ag coiníní, dar leat?

(c) D'fhéadfadh mí-dhíleá cur as do dhaoine nach ndéanann a gcuid bia a
chogaint i gceart. Luaigh cúis ina mbeadh sé sin fíor.

5.12 Léiríonn an graf an t-am a ghlacann sé 1 ghram stáirse a dhíleá ag teochtaí
(a) Ainmnigh an einsím a dhíleánn
stáirse.

(b) Ainmnigh áit amháin sa chóras
díleáite a ndéantar stáirse a dhíleá.

(c) Ag cén teocht a ndéantar stáirse a
dhíleá:
(i) ag an ráta is tapúla?

An t-am a ghlacann sé stáirse a dhíleá ((nóim)

difriúla.
7
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2
1
0
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60

(ii) ag an ráta is moille?

(d) Ghlac sé cúig nóiméad an stáirse a dhíleá ag teochtaí áirithe; cé na teochtaí iad sin?
_____________________________________________________________________

5.13 Líon isteach an tábla seo a leanas agus léirigh cén bia le neart gairbhsigh is maith
leat (nó a itheann tú) agus cén bia nach maith leat (nach n-itheann tú).
Bia le neart gairbhigh is maith liom (nó
a ithim)

Bia le neart gairbhigh nach maith liom
(nó nach n-ithim)
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Achoimre – Conair an bhia
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Díleá fisiciúil
Díleá ceimiceach
Fiacla
Einsímí
Imfháscadh
An goile
An stéig bheag
An stéig mhór

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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6

Caibidil

Iompar ar fud
na colainne

 - Focail thábhachtacha

6.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Plasma _______________________________________________________________
(b) Haemoglóibin _________________________________________________________
(c) Antasubstaintí _________________________________________________________
(d) Pláitíní _______________________________________________________________
(e) Artairí ________________________________________________________________
(f) Féitheacha ____________________________________________________________
(g) Ribeadáin _____________________________________________________________
(h) Méadailíní _____________________________________________________________
(i) Aitriamaí ______________________________________________________________
(j) Cuisle ________________________________________________________________

 - Príomhfhíricí

6.2 Léirítear sampla fola sa léaráid seo.

D
C

A
B

Cé acu de na codanna le lipéid orthu, a mbíonn na feidhmeanna seo a leanas
acu?
(a) Teas a iompar
(b) Orgánaigh a chruthaíonn galair, a ionsaí
(c) Bia a iompar
(d) Téachtáin fhola a chruthú
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6.3 Léirítear an córas imshruthaithe sa léaráid seo.
Scamhóga
A

B
Croí
Y
X

D

C

Orgáin
an choirp

(a) Ainmnigh an fuileadán a bhfuil an lipéad A air. _______________________________
(b) Cad é fuileadán C - artaire nó féith? Mínigh do fhreagra. _______________________

________________________________________________________________
(c) Ainmnigh an seomra sa chroí, a bhfuil an lipéad X air. _________________________
(d) Ainmnigh an struchtúr, a bhfui an lipéad Y air. _______________________________
(e) Cé acu de na fuileadáin le lipéad, a bhfuil an líon is lú ocsaigine aige?

6.4 Léirítear codanna de chroí an duine sa léaráid seo.
F

(a) Ainmnigh na codanna leis na lipéid A–G.

G

D

E

A

C

B
C
D
E

A

B

F
G

(b) Ceangail ceann de na litreacha atá sa léaráid, le gach ceann de na ráitis seo a
leanas:
(i) An seomra a phumpálann fuil chuig na cosa.
(ii) An seomra a phumpálann fuil chuig na scamhóga.
(iii) An fuileadán a iompraíonn fuil ó na scamhóga chuig an croí.
(iv) An soitheach fola leis an brú is airde.
(v) An seomra a phumpálann fuil chuig an méadailín clé.
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(c) Déan comparáid idir líon na hocsaigine san fhuil i soithí E agus D.

6.5 Taispeánann an tábla thíos rátaí an chroí de bheirt mhac léinn, a tógadh go gairid
tar éis dóibh a bheith i mbun ceithre ghníomhaíocht éagsúla.
Gníomhaíochtaí
Rátaí an chroí
Dalta X
(buillí sa nóiméad) Dalta Y

A

B

C

D

110

75

105

65

130

85

95

70

(a) Cén ráta cuisle a bhí ag:
(i) Dalta X tar éis dó/di tabhairt faoi
ghníomhaíocht C?

(ii) Dalta Y tar éis dó/di tabhairt faoi
ghníomhaíocht B?

(b) Tá na ceithre ghníomhaíocht liostaithe thíos. Ceangail na gníomhaíochtaí seo leis
na litreacha A, B, C agus D sa tábla.
(i) I do luí

(iii) Bogshodar ________________

(ii) Rábáil

(iv) Ag seasamh agus tú ar do
shuaimhneas

(c) Cé acu de na gníomhaíochtaí a léirigh an difríocht is mó maidir leis na rátaí cuisle
idir an bheirt mhac léinn?
(d) Cén chaoi a bhféadfaí a rátaí croí a thomhas?
(e) Cén fáth a n-éiríonn ráta an chroí níos tapúla mar thoradh ar aclaíocht?

6.6 Léirítear trí chineál fuileadán sa léaráid seo: A, B agus C.
(a) Ainmnigh gach cineál fuileadán:

Balla

Balla tanaí

A
B
A

B

C

C
(b) Cén fáth a bhfuil balla an-tiubh ar shoitheach
fola A?
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(c) Is minic a bhíonn comhlaí ar shoitheach fola B chun cosc a chur ar an bhfuil
sreabhadh sa treo mícheart, mar a léirítear sa léaráid thíos.
Comhla

X

Y

(i) An bhfuil an fhuil ag sreabhadh ó X go Y nó ó Y go X sa léaráid?
(ii) Cé acu atá níos gaire den chroí - lipéad X nó Y?
(iii) Cén fáth nach bhfuil comhlaí de dhíth ar fhuileadán A?

Gníomhaíocht 6.1: Ráta an chroí a thomhas agus duine ar a shuaimhneas
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte agus a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Cé na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun an baol a laghdú?

(vi) Cuir na torthaí i láthair sa tábla seo a leanas:
Líon na gcuislí sa
nóiméad agus tú ar do
shuaimhneas

Líon iomlán na gcuislí i
dtrí nóiméad agus tú ar
do shuaimhneas

An méanráta cuisle sa
nóiméad agus tú ar do
shuaimhneas
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(vii) Ceisteanna
(a) Cén fáth a ndearna tú do ráta cuisle a thaifead?

(b) Cén fáth a ndearna tú do ráta cuisle a thaifead roinnt babhtaí?

(viii) Cén tátal/cé na tátail a rinne tú?

Gníomhaíocht 6.2: Ráta an chroí a thomhas tar éis aclaíochta
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte agus a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Cé na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú chun
an baol a laghdú?
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(vi) Cuir na torthaí i láthair sa tábla seo a leanas:
Líon na gcuislí sa
nóiméad agus tú ar
do shuaimhneas

Líon iomlán
na gcuislí i
dtrí nóiméad
agus tú ar do
shuaimhneas

An méanráta
cuisle sa
nóiméad
agus tú ar do
shuaimhneas

Na rátaí cuisle
sa nóiméad tar
éis aclaíochta

(vii) Ceist
Cén fhad ar thóg sé ar do ráta cuisle (atá mar a chéile le ráta an chroí) dul ar ais
mar is ceart arís agus tú ar do shuaimhneas, tar éis an aclaíocht a bheith curtha i
gcrích agat?
(viii) Cén tátal/cé na tátail a rinne tú?

Machnamh

(ix) Cén dá rud a thaitin leat faoi ghníomhaíochtaí 6.1 agus 6.2?

•
•
(x)

Cad a bhí deacair faoi ghníomhaíochtaí 6.1 agus 6.2, dar leat?

(xi)

Dá mbeadh gníomhaíochtaí 6.1 agus 6.2 á ndéanamh agat arís, cad eile a
dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

6.7

Carries
oxygen

Plasma

Artairí

Fuil

Ag déanamh
imscrúdú

Fuil chuig
an gcroí

Fuileadáin

Iompar ar fud
na colainne
Ráta an chroí
a aimsiú agus
tú ar do
shuaimhneas
Croí

Fuileadáin

Seoimríní

Vena
cava

Aitriam
dheas

Fuil chuig
an aitriam
dheas

Fuil chuig
an méadailín
dheas
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Achoimre – Iompar ar fud na colainne
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas
maith agam
air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Plasma
Fuilchealla dearga
Fuilchealla bána
Pláitíní
Croí
Sruth na fola
Cuisle
Ráta an chroí a aimsiú agus tú ar do shuaimhneas
An tionchar a bhíonn ag aclaíocht ar ráta an chroí a fhiosrú
Conair na fola ar fud na colainne

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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7

Caibidil

An córas
análaithe

 - Focail thábhachtacha

7.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Riospráid _____________________________________________________________
(b) Eisfhearadh ___________________________________________________________
(c) Traicé ________________________________________________________________
(d) Broncas _______________________________________________________________
(e) Broincín ______________________________________________________________
(f) Ailbheolas _____________________________________________________________
(g) Scairt ________________________________________________________________
(h) Ionanálú ______________________________________________________________
(i) Easanálú ______________________________________________________________

 - Príomhfhíricí

7.2 Déan na focail ón mbosca thíos a scríobh i gcolún B, chun an fheidhm atá tugtha
sa chéad cholún a mheaitseáil. Tá an chéad cheann déanta duit.
Broincíní Ailbheolas

Análú Scairt Eisfhearadh Traicé

Feidhm

Colún B

Gluaiseacht móilíní ó thiúchan ard go tiúchan íseal

(i)

Ag tarraingt anála

(ii)

Matán a chuidíonn linn chun anáil a tharraingt

(iii)

Aershaic bheaga bhídeacha sna scamhóga

(iv)

An píobán

(v)

Ag fáil réidh le fuíollábhar

(vi)

An feadán atá ceangailte go díreach le hailbheolas

(vii)

Idirleathadh

Idirleathadh
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7.3 (a) Ainmnigh na codanna leis na lipéid A, B, C, D agus E san fhíor.
A
B

A

C
E

B

D
E

D
C

(b) Ainmnigh matán amháin a úsáidtear chun aer a chur chuig na scamhóga.

7.4 Léiríonn an léaráid mionsamhail den chóras análaithe.
(a) Ainmnigh na codanna éagsúla den chóras análaithe atá
léirithe ag:

X

(i) Na balúin
Y

(ii) An leathán rubair
(b) Tá feadáin X agus Y cuasach ina lár istigh. Cé na
struchtúir sa chliabhrach atá léirithe ag feadán:

Balúin
Clogad gloine

(i) X

Leathán rubair

(ii) Y

7.5 Léiríonn an graf ráta análaithe an duine le linn agus tar éis aclaíochta. Mhair an
Ráta análaithe (análacha/nóim)

aclaíocht trí nóiméad, ag tosú ag nóiméad a haon.
22
20
18
16
14
12
1

2

3

4

5
6
7
Am (nóiméid)

8

9

10

(a) Cén ráta análaithe a bhí ag an duine agus é nó í ar a s(h)uaimhreas?
(b) Cén ráta análaithe is airde a bhí ag an duine?
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(c) Cén ráta análaithe a bhí ag an duine tar éis a bheith i mbun aclaíochta ar feadh dhá
nóiméad?
(d) Ríomh an t-achar a tógadh do gach anáil nuair a bhí trí nóiméad sroichte.
(e) Cá fhad go dtí go raibh a g(h)náthráta análaithe ag an duine arís agus é/í ar a
s(h)uaimhreas, tar éis a bheith i mbun aclaíochta?

7.6 Tabhair fáth maidir le gach ceann acu seo a leanas:
(a) Méadaíonn ár ráta análaithe mar thoradh ar aclaíocht.
(b) Tá ribí beaga bídeacha i srón an duine.
(c) Tá ballaí na n-ailbheolas an-tanaí.
(d) Tá a lán ribeadán fola thart timpeall ar ár scamhóga.
(e) Tá dhá bhroncas de dhíth orainn.

7.7 Cuir tic sa bhosca ceart le léiriú an bhfuil gach ceann de na ráitis seo a leanas fíor
nó bréagach:

Fíor Bréagach

☐ ☐
☐ ☐

(a) Bíonn ocsaigin á hiompar ag fuilchealla bána.
(b) Is mó ailbheolais ná scamhóga atá againn.
(c) Tá níos mó dé-ocsaíd charbóin in aer ionanálaithe ná mar atá
in aer easanálaithe.
(d) Téann ocsaigin ó na hailbheolais isteach san fhuil.
(e) Iompraíonn an t-artaire scamhógach fuil chuig an gcroí.
(f) Athraíonn an dath a bhíonn ar aoluisce mar thoradh ar ocsaigin.
(g) Tá aer easanálaithe níos tirime ná aer ionanálaithe.

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

7.8 Léiríonn an tábla an chaoi a dtagann athrú ar ráta análaithe an duine ag brath ar
an líon ocsaigine a bhíonn i gceist.
Comhchruinniú
ocsaigine san
aer (%)

21

20

19

18

17

16

15

14

13

Ráta anála
(análacha sa
nóiméad)

10

12

14

17

20

26

33

40

48
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(a) Tarraing graf leis na luachanna seo ar an ngrafpháipéar thíos, leis an ráta análaithe
ar an x-ais agus tiúchan na hocsaigine san aer ar an y-ais.

(b) Luaigh an bhaint atá ag tiúchan na hoscaigine leis an ráta análaithe, mar a léiríonn
na luachanna seo.

(c) Mínigh an fáth a dtagann athrú ar an ráta análaithe de réir mar a athraíonn tiúchan
na hocsaigine.

(d) Cén tionchar a bhíonn ag tiúchan na hoscaigine ar an ráta análaithe, nuair
a athraítear í ó 21% go 17%?

Gníomhaíocht 7.1: An méid a tharlaíonn don chliabhrach nuair a
dhéantar anáil a tharraingt a fhiosrú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?
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(iii) Breac síos na torthaí:
(a) Cad a mhothaigh tú agus anáil á tarraingt agat?

(b) Cén athrú a tháinig ar shuíomh do láimhe?

(c) An éiríonn do chliabhrach níos mó nó níos lú de réir mar a bhíonn d’anáil á tarraingt
agat?

(d) Cén chaoi a dtagann athrú ar do chliabhrach agus anáil á ligean amach agat?

(iv) Cén tátal/céard iad na tátail a rinne tú?

Gníomhaíocht 7.2: An chaoi a dtéann aer isteach agus amach as na
scamhóga a fhiosrú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Breac síos na torthaí:
(a) Cad a tharla do mhéid an bhalúin nuair a rinne tú an clúdach plaisteach a
tharraingt síos?

(b) Cad a tharla do mhéid an bhalúin nuair a rinne tú an clúdach plaisteach a bhrú
suas?

(iv) Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú as an bhfiosrú?
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(v)

Ceisteanna

Líon amach na habairtí seo a leanas atá bunaithe ar an ngníomhaíocht:
(a) Is ionann an clúdach plaisteach agus
(b) Is ionann an balún agus
(c) Is ionann an clúdach plaisteach a bheith á bhrú suas agus
(d) Is ionann an clúdach plaisteach a tharraingt síos agus

Gníomhaíocht 7.3: Comparáid a dhéanamh idir an leibhéal dé-ocsaíde
carbóin in aer ionanálaithe agus in aer easanálaithe
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Breac síos na torthaí. Cuir tic i gceann amháin de na boscaí seo thíos chun an
toradh a fuair tú sa ghníomhaíocht seo a thabhairt.
D'éirigh an t-aoluisce broghach sa chéad phromhadán a ndearna mé:
Análú isteach tríd
Análú amach tríd

☐
☐

(iv) Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú astu? Cad a thugann an ghníomhaíocht
seo le fios duit faoi chomhdhéanamh an aeir a análadh isteach agus amach?

Gníomhaíocht 7.4: Cén chaoi ar féidir linn ár ráta análaithe agus muid ar
ár suaimhneas a fháil amach?
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?
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(iii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos.
Líon na n-análacha
(ionanálú) sa nóiméad
agus tú ar do
shuaimhneas

Líon iomlán na
n-análacha (ionanálú) i
dtrí nóiméad agus tú ar
do shuaimhneas

Líon na n-análacha
(ionanálú) sa nóiméad,
ar an meán, agus tú ar
do shuaimhneas

(iv) Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú astu?

(v)

Ceisteanna
Cén fáth a ndearna tú do ráta anála a thaifeadadh roinnt babhtaí?

Gníomhaíocht 7.5: Cén chaoi ar féidir linn an tionchar a bhíonn ag
aclaíocht ar an ráta análaithe a fhiosrú?
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Líon na n-análacha
(ionanálú) sa nóiméad
agus tú ar do
shuaimhneas

Líon iomlán na
n-análacha (ionanálú) i
dtrí nóiméad agus tú ar
do shuaimhneas

An méanráta
Na rátaí análaithe
análaithe sa
sa nóiméad tar éis
nóiméad agus tú ar aclaíochta
do shuaimhneas
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(v)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú astu?

(vi) Ceist
Cá fhad ama a thóg sé ar do ráta anála dul ar ais mar is ceart arís agus tú ar do
shuaimhneas, tar éis an aclaíocht a bheith curtha i gcrích agat?

Machnamh

(vii) Cén dá rud a thaitin leat faoi ghníomhaíochtaí 7.4 agus 7.5?

•
•
(viii) Cad a bhí deacair faoi na gníomhaíochtaí seo, dar leat?

(ix)

Dá mbeifeá á ndéanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

7.9

Comparáid a
dhéanamh idir aer
ionanálaithe agus
aer easanálaithe
Functions

An tionchar a bhíonn
ag aclaíocht ar an
ráta análaithe
a fhiosrú

Feidhm

An fáth a

Scairt

Riospráid

mbímid
ag análú

Táirgeann sé:
Feidhmeanna

Ailbheolais

An córas
análaithe

Dé-ocsaíd
charbóin Fuinneamh
(nó uisce)

Isteach:

Ocsaigin

Úsáideann sé:

Ocsaigin

Broncais agus
broincíní

Traicé

Srón

Feidhm

Feidhm

Feidhmeanna

Bia (nó
glúcós)

Amach:
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Achoimre – An córas análaithe
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

A tharlaíonn nuair a análaimid
Codanna éagsúla an chórais análaithe
A tharláíonn sna hailbheolaigh
An difríocht atá idir aer a dhéantar a ionanálú agus aer a
dhéantar a easanálú
An leibhéal dé-ocsaíde carbóin in anáil, a dhéanaimid a
tharraingt agus a scaoileadh amach, a fhiosrú
An fáth a gcuireann aclaíocht isteach ar rátaí anála
Rátaí anála a thomhas

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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Caibidil

Staidéar
ar ghnáthóg

 - Focail thábhachtacha

8.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Éiceolaíocht ___________________________________________________________
(b) Timpeallacht __________________________________________________________
(c) Éiceachóras ___________________________________________________________
(d) Gnáthóg ______________________________________________________________
(e) Cúinsí timpeallachta (aibitheacha) _________________________________________
(f) Eochair aitheantais _____________________________________________________
(g) Eitic __________________________________________________________________
(h) Pútar _________________________________________________________________
(i) Líontán scaobtha _______________________________________________________
(j) Leathán bailithe ________________________________________________________
(k) Ceap tuisle ____________________________________________________________
(l) Cuadraí _______________________________________________________________
(m) Oiriúnuithe ____________________________________________________________
(n) Pobal ________________________________________________________________
(o) Iomaíocht _____________________________________________________________
(p) Idirthuilleamaíocht _____________________________________________________
(q) Táirgeoirí _____________________________________________________________
(r) Tomhaltóirí ____________________________________________________________
(s) Heirbeabhóirí __________________________________________________________
(t) Carnabhóirí ___________________________________________________________
(u) Omnabhóirí ___________________________________________________________
(v) Dianscaoilteoirí ________________________________________________________
(w) Biashlabhra ___________________________________________________________
(x) Bia-eangach ___________________________________________________________
(y) Sreabhadh fuinnimh ____________________________________________________
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Léaráid tuairimí
8.2

Teocht
Gnáthóga

Éiceachórais

Mapa

Déine
solais

pH
ithreach

Tosca
timpeallachta
a thomhas

Éiceolaíocht

Ag ainmniú
orgánaigh

Bia
Staidéar
ar ghnáthóg

Imspleáchas

Ag bailiú
orgánaigh

Ag meas líon
na bplandaí

Iomaíocht

Oiriúnú

Cuadra(í/aithe)

Leathán
bailithe

Ceap
tuisle

Pútar
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 - Príomhfhíricí

8.3 Le staidéar a dhéanamh ar líon na spideog i bhfál sceach, rug eolaithe ar
spideoga, chomhair siad iad agus scaoil saor iad ag amanna éagsúla den bhliain.
Tugtar a dtorthaí sa ghraf seo a leanas.

Líon na spideog

30

20

10

Ean Feabh Márta Aib

Beal Meith

Iúil

Lún

M. F

D. F Samh Noll

Ag féachaint ar an ngraf, freagair na ceisteanna seo:
(a) Cén mhí nó cé na míonna a raibh an líon ba mhó spideog ann? _________________
(b) Cén mhí arbh ann don líon ba lú spideog ann? ______________________________
(c) Cén mhí a raibh fiche spideog ann? _______________________________________
(d) Tabhair cúis leis an méadú a tháinig ar líon na spideog idir Mí an Mhárta agus Mí Iúil.

________________________________________________________________
(e) Tabhair cúis leis an laghdú a tháinig ar líon na spideog idir Mí Lúnasa agus Mí na
Nollag.

8.4 Ar mhaithe le seachaint go n-íosfaí iad, bíonn bóíní Dé lán le ceimiceáin lofa.
(a) An sampla d’idirspleáchas, d’iomaíocht nó d’oiriúnú é seo? Mínigh d'fhreagra.

(b) Mínigh conas a bheadh a fhios ag ainmhí atá ar tí bóín Dé a ithe go bhfuil ceimiceáin
lofa inti.
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8.5 Léiríonn an fíor bia-eangach a bhaineann le gnáthóg coillearnaí.
Seabhac

Smólach

Damhán alla

Bóín Dé

Luch

Cuil ghlas

Bolb

Dair

Sméar dhubh

(a) Ainmnigh na táirgeoirí san eangach seo.

(b) An táirgeoir nó tomhaltóir í an chuileog ghlas? ______________________________
(c) An heirbeabhóir, carnabhóir nó omnabhóir í an chruimh chabáiste? ____________
(d) Breac síos biashlabhra ón eangach seo a mbaineann ceithre orgánach leis.

________________________________________________________________
(e) Dá dtiocfadh laghdú ar líon na luch sa ghnáthóg seo, cad a tharlódh do líon na
seabhac, dar leat?

________________________________________________________________
(f) Cad dó a mbíonn lucha agus smólaigh in iomaíocht lena chéile sa bhiashlabhra
seo? _________________________________________________________________
(g) Cé mhéad biashlabhraí a bhfuil an luch mar chuid díobh? _____________________
(h) Cé mhéad cineál ainmhithe a itheann sméara dubha? ________________________
(i) Conas a bhaileofá cuileoga glasa?

________________________________________________________________
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8.6 Rinneadh páirc a raibh a lán fiailí ag fás inti a spraeáil le luibhicíd (nó fiailnimh).
Léirítear líon na bhfiailí de thrí chineál fiailí a bhí sa pháirc sula ndearnadh a
spraeáil agus ina dhiaidh sa bharracairt.
30

Líon na bhfiailí

25
20
15
10
5
Nóiníní
Roimh spraeáil

Caisearbháin
7 lá tar éis spraeála

Fearbáin
7 seachtain tar éis spraeála

(a) Cérbh é an cineál fiaile ba mhó ar a dtáinig laghdú uirthi tar éis seachtaine?

(b) Cérbh e an cineál fiaile ba mhó ar a dtáinig laghdú uirthi tar éis seacht seachtaine?

(c) Cén céatadán meatha a tháinig ar na nóiníní tar éis seachtaine?

(d) Cén céatadán meatha a tháinig ar na nóiníní tar éis seacht seachtaine?

(e) Tabhair dhá chúis leis an méadú a tháinig ar líon na gcaisearbhán idir an chéad
seachtain agus an seachtú seachtain.
(i)
(ii)
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8.7 Léiríonn an fíor an chaoi a ndéantar ábhair a athchúrsáil.
(a) Cé na pointí a mbaineann
na nithe seo a leanas leo:

1
Solas na
gréine

Táirgeoirí

Ite

(i) Dianscaoilteoirí

Tomhaltóirí
Ceimiceáin
san ithir

Bás

2

(ii) Ainmhithe
(iii) Plandaí

Bás
Lobadh

3

Athúsáid

(b) Ainmnigh dhá chineál orgánach ar dianscaoilteoirí iad.
(i) _________________________

(ii) ____________________________

(c) Cén fhadhb a bheadh ag plandaí i ngnáthóg mura mbeadh aon dianscaoilteoirí
ann?

Gníomhaíocht 8.1: Plandaí agus ainmhithe a aithint
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

Ainmnigh na plandaí atá le feiceáil i bhFíor 8.5 den téacsleabhar (leathanach 68).
Is

éA

Is

éC

Is

éB

Is

éD
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Ainmnigh na plandaí atá le feiceáil i bhFíor 8.6 den téacsleabhar (leathanach 69).
Is

éA

Is

éD

Is

éB

Is

éE

Is

éC

Is

éF

Gníomhaíocht 8.2: Plandaí agus ainmhithe a bhailiú i ngnáthóg
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
An fearas a d'úsáid tú leis an eolas a
bhailiú

Na horgánaigh a bailíodh

(iii) Ceisteanna
(a) Ainmnigh cúig phlanda a d'aimsigh tú agus tú ag déanamh anailíse ar ghnáthóg:

(b) Ainmnigh cúig ainmhí a d'aimsigh tú agus tú ag déanamh anailíse ar ghnáthóg:

(c) Céard a chonaic tú (nó a d'fhéadfá a fheiceáil) a thabharfadh le fios go raibh
ainmhithe eile sa ghnáthóg ach nach raibh tú in ann a bhfeiceáil?
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Gníomhaíocht 8.3: Líon na bplandaí i ngnáthóg a mheas
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:

Ainmneacha na Uimhir an chuadraí
1
2
3
4
5
bplandaí

6

7

8

9

10

Iomlán Minicíocht
(%)

(iii) Léirigh an t-eolas a bhailigh tú le chéile sa tábla, léirigh i bhfoirm barrachairte é.
100
90
Minicíocht (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ainmneacha na bplandaí

(iv) Ceisteanna
Freagair na ceisteanna seo a leanas, ag baint úsáide as samplaí d'orgánaigh a
d'aimsigh tú agus tú ag déanamh anailíse ar ghnáthóg.
(a) (i) Ainmnigh aon chineál oiriúnaithe a bhaineann le plandaí.
(ii) Luaigh an buntáiste a bhaineann leis an oiriúnú thuasluaite.
(b) (i) Ainmnigh aon chineál oiriúnaithe i measc ainmhithe.
(ii) Luaigh an buntáiste a bhaineann leis an oiriúnú thuasluaite.
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(c) (i)

Tabhair sampla den iomaíocht sa ghnáthóg a ndearna tú anailís uirthi.

(ii) Cad dó a raibh na horgánaigh in iomaíocht lena chéile?
(d) (i) Tabhair sampla den idirspleáchas sa ghnáthóg a ndearna tú anailís uirthi.

(ii) I gcás gach orgánaigh a luaigh tú i d'fhreagra ar cheist (i), mínigh conas a raibh
ceann amháin ag bhrath ar an gceann eile.

(e) Ainmnigh táirgeoir amháin a d'aimsigh tú sa ghnáthóg a ndearna tú anailís uirthi.
(f) Ainmnigh tomhaltóir amháin a d'aimsigh tú sa ghnáthóg a ndearna tú anailís uirthi.
(g) Ainmnigh heirbeabhóir amháin a d'aimsigh tú sa ghnáthóg a ndearna tú anailís
uirthi.
(h) Ainmnigh carnabhóir amháin a d'aimsigh tú sa ghnáthóg a ndearna tú anailís
uirthi.
(i) Ainmnigh omnabhóir amháin a d'aimsigh tú sa ghnáthóg a ndearna tú anailís uirthi.
(j) Ainmnigh dianscaoilteoir amháin a d'aimsigh tú sa ghnáthóg a ndearna tú anailís
uirthi.
(k) Tabhair sampla de bhiashlabhra a bhaineann leis an ngnáthóg a ndearna tú anailís
uirthi.

(l) Tabhair sampla de bhia-eangach a bhaineann leis an ngnáthóg a ndearna tú anailís
uirthi.
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Achoimre - Staidéar ar ghnáthóg
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

An difríocht atá idir éiceachóras agus gnáthóg
Tosca timpeallachta a thomhas
Conas eochair a úsáid
Conas orgánaigh a bhailiú
Conas líon na bplandaí i ngnáthóg a mheas
Oiriúnuithe
Iomaíocht
Táirgeoirí, tomhaltóirí agus dianscaoilteoirí
Biashlabhraí
Bia-eangach
Sreabhadh fuinnimh
Sreabhadh damhna

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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Cúinsí a théann i
gcion ar shláinte
an duine

 - Focail thábhachtacha

9.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Sláinte
(b) Neamhoird aon ghéine
(c) Neamhoird ilghéine
(d) Aiste chothromaithe bia/pirimid bhia
(e) Luachanna fuinnimh
(f) Miocrorgánaigh
(g) Víris
(h) Seadáin
(i) Pataiginí
(j) Antasubstaintí
(k) Baictéir
(l) Fungais
(m) Antaibheathaigh
(n) Imdhíonadh
(o) Vacsaíniú
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Léaráid Tuairimí
9.2

m.sh.

1

2

3

4

1

2

3

m.sh.

4

Géin aonair
Galair

1

Galair

2
Tosca
faighte trí
oidhreacht

Víris

1
2
3

Galair

Miocrorgánaigh

Aiste
chothrom
bia

1

5
Éifeachtaí
diúltacha

2

6

Sláinte

Alcól

Pirimid
an bhia

3

4

1

4

2

Aclaíocht

Ag caitheamh
tobac

Buntáistí

Éifeachtaí
diúltacha

3

4

1

2

3

4
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9.3 Tugtar líon na mbásanna a bhí i gcúig thír sa bhliain, arbh í ailse scamhóg ba
chúis leo, tugtar sa bharrachairt iad.

Líon na mbásanna
(in aghaidh gach milliún den daonra)

150

100

50

Meiriceá

Sasana

an Fhrainc an Spáinn an Ghréig

Freagair na ceisteanna seo a leanas, bunaithe ar an eolas atá sa chairt.
(a) Má tá 45 milliún de dhaonra sa Spáinn, cé mhéad duine a mbeifí ag súil leis go
bhfaighidís bás le hailse scamhóg gach bliain?

(b) Tá 5 milliún de dhaonra in Éirinn agus tá 50 milliún de dhaonra i Sasana. Cé mhéad
duine a mbeifí ag súil leis go bhfaighidís bás le hailse scamhóg in Éirinn más ionann
an ráta báis in Éirinn agus i Sasana? Léirigh do bhonn ríofa.

(c) Cén tír a mbeifeá ag súil leis go mbeadh an líon is lú daoine ar caiteoirí tobac iad
inti?
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9.4 Léiríonn an graf líon na mbásanna (as gach 100 000 den daonra) in Éirinn idir
(a) Cérbh é líon na
mbásanna i measc gach
100 000 duine de dheasca
eitinne sa bhliain:
(i) 1949
(ii) 1999

Básanna in aghaidh gach 100 000 den daonra

1949 agus 1999 arbh iad eitinn agus galar croí ba chúis leo.

300
250
200
150
100

Galar croí
Eitinn

50

1949

1959

1969

1979
Bliain

1989

1999

(b) Tabhair cúis leis an athrú sna figiúirí i gcuid (a) thuas.

(c) Cérbh í an chéad bhliain a bhfuair ní ba mhó daoine bás le galar croí ná mar a fuair
bás le heitinn?

(d) Tháinig méadú ar an ráta báis de dheasca galar croí idir 1949 agus 1979. Tabhair
cúiseanna lena leithéid de mhéadú sa ráta báis.

(e) Cén fáth a tháinig meath ar an ráta báis de dheasca galar croí idir 1979 agus 1999?
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9.5 Léiríonn an tábla céatadán na mban ó aoisghrúpaí éagsúla a d'éirigh as an ól le linn
toirchis.
Aoisghrúpa

Mná a d'éirigh as an ól le linn toirchis
(%)

Faoi 20

40

20 go 24

35

25 go 29

32

30 go 34

25

35 agus níos sine

20

(a) An gcuireann na torthaí seo in iúl gur mó seans, gur lú seans nó go bhfuil an seans
céanna ann go n-éireoidh máithreacha as an ól le linn toirchis de réir mar a théann siad
in aois?

(b) Tabhair dhá fhadhb a d'fhéadfadh eascairt as an ól le linn toirchis.

(c) Tabhair cúis amháin leis an athrú atá ag teacht ar chéatadán na mban a ólann le linn
toirchis.

(d) An féidir glacadh leis nár éirigh 60% de mhná faoi 20 bliain d'aois as an ól le linn
toirchis? Mínigh an freagra.

9.6 Cuir tic sa bhosca ceart le léiriú cé acu fíor nó bréagach atá na ráitis seo a leanas:
Fíor
(a) D'fhéadfadh le duine nach bhfuil ionfhabhtú air a bheith
míshláintiúil.
(b) Ní bhíonn daoine áirithe chomh sláintiúil céanna le daoine eile
de bharr na ngéinte a fhaigheann siad le hoidhreacht.
(c) Teastaíonn próitéin le gruaig agus le hingne a chruthú.
(d) Ba chóir dúinn níos mó feola agus éisc a ithe ná torthaí agus glasraí.
(e) Déanann caitheamh tobac damáiste dár gcroí agus dár scamhóga.
(f) Fágann an aclaíocht go mbíonn tuirse orainn ar feadh tamaill ghairid
ach go mbíonn níos mó fuinnimh againn san fhadtréimhse.
(g) Ní chothaíonn alcól andúil riamh.
(h) Déanann gach miocrorgánach dochar.
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Gníomhaíocht 9.1: Láithreacht miocrorgánach in áiteanna éagsúla a
léiriú
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Breathnóireacht

Áit

An líon is mó cineálacha difriúla miocrorgánach
An líon is lú cineálacha difriúla miocrorgánach
An mhias nó na miasa ina raibh an fás is mó ar an iomlán
Mias(a) nach féidir aon fhás a fheiceáil ann (iontu)

(vii) Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú astu?

Machnamh

(viii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(ix)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?
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(x)

Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Machnamh

1

Cad a d'fhoghlaim tú as an nua sa chaibidil seo maidir leis an gcaoi a dtéann na
nithe seo a leanas i bhfeidhm ar an tsláinte:
(a) Cúinsí a fhaightear le hoidhreacht

(b) Cúinsí Timpeallachta

(c) Cothú

(d) Roghanna maireachtála

2

Cad a d'fhoghlaim tú faoin ról atá ag miocrorgánaigh i sláinte an duine?

3

(a) Freagair na ceisteanna seo a leanas maidir leis na freagraí a thug tú ar cheist
9.17 nó 9.29 sa téacsleabhar. Abair cén cheist a bhfuil tú ag trácht uirthi.
Táim ag trácht ar cheist
(i) I gcomparáid leis na grúpaí eile sa rang, an raibh obair do ghrúpa féin:
ní b'fhearr / mar an gcéanna / ní ba mheasa?
(ii) Cad arbh fhéidir le do ghrúpa a dhéanamh le feabhas a chur ar bhur
gcuid oibre?
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(iii) Dá mbeifeá ag déanamh na hoibre grúpa seo arís, cad eile a dhéanfá?

(b) Má chuir tú obair do ghrúpa i láthair an ranga, freagair na ceisteanna seo a
leanas:
(i) Ar bhain tú taitneamh as an eispéireas? Tabhair cúiseanna le do fhreagra.

(ii) Dá mbeadh ort an t-eolas a chur i láthair ranga eile, cad eile a dhéanfá?

4

Freagair na ceisteanna seo a leanas maidir leis an dialann a líon tú isteach i gceist
9.11 den téacsleabhar, bunaithe ar an bpirimid bhia:
(a) Ainmnigh aon cheann de na grúpaí bia a n-itheann tú an iomarca díobh.

(b) Ainmnigh aon cheann de na grúpaí bia nach n-itheann tú go leor díobh.

(c) Cé na hathruithe (más ann dóibh) ar chóir duit a dhéanamh do d'aiste bia?

77

Biology_Chapter 9 Gaeilge.indd 77

03/03/2017 11:11

An Saol Bitheolaíoch

Achoimre - Cúinsí a théann i gcion ar shláinte
an duine
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

An chaoi a dtéann cúinsí a fhaightear le hoidhreacht i gcion
ar shláinte an duine
An chaoi a dtéann cothú i gcion ar an tsláinte
An chaoi a dtéann caitheamh tobac i bhfeidhm ar an
tsláinte
An chaoi a dtéann aclaíocht i gcion ar an tsláínte
An chaoi a dtéann alcól agus drugaí i gcion ar an tsláinte
An tábhacht atá le codladh agus le cothromaíocht oibre is
saoil ó thaobh na sláinte de
An chaoi a dtéann víris, baictéir agus fungais i gcion ar an
tsláinte
An chaoi le taispeáint gurb ann do mhiocrorgánaigh in
áiteanna éagsúla?

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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10

Caibidil

Riospráid agus
fótaisintéis

 - Focail thábhachtacha

10.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Riospráid ____________________________________________________________
(b) Riospráid aeróbach ____________________________________________________
(c) Einsím ______________________________________________________________
(d) Riospráid anaeróbach __________________________________________________
(e) Baictéir aigéid lachtaigh ________________________________________________
(f) Fótaisintéis __________________________________________________________
(g) Fuinneamh gréine _____________________________________________________
(h) Fuinneamh ceimiceach _________________________________________________
(i) Stómaí ______________________________________________________________
(j) Clóraifill _____________________________________________________________

 - Príomhfhíricí

10.2 Léirítear riospráid aeróbach san fhíor thíos. Freagair na ceisteanna thíos,
bunaithe ar a bhfuil san fhíor.
C

A
Riospráid

Fuinneamh

B

D

(a) Cé na substaintí a sheasann na litreacha A, B, C agus D dóibh?
A

B

C

D
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(b) Cén chuid den cholainn go díreach a dtarlaíonn riospráid inti?

(c) Cén buntáiste a bhaineann neacha beo as riospráid?

10.3 Tabhair cothromóid focal ar:
(a) Riospráid aeróbach
(b) Riospráid anaeróbach i matán
(c) Riospráid anaeróbach i ngiosta

10.4 Ar mhaithe leis an gcaoi a dtéann teocht i gcion ar ráta na fótaisintéise a
imscrúdú, réitíodh an fearas mar atá sa léaráid.

Foinse solais

Bolgáin
Elodea
Dabhach uisce

Planda a fhásann faoi uisce is ea elodea (duileasc abhann). Rinneadh líon na
mbolgán in aghaidh an nóiméid a chomhaireamh i gcás gach ráta teochta agus
tugtar na torthaí sa tábla thíos.
Teocht (°C)
Líon na mbolgán in aghaidh
an nóiméid

5

10

15

20

25

30

35

3

8

15

25

30

30

20

(a) Cad é an príomhghás atá sna bolgáin?
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(c) Cén fáth ar chóir an foinse solais a choinneáil ag an achar céanna ón bhfearas le
linn an turgnaimh ar fad?

(d) Conas a dhéantar ráta na fótaisintéise a thomhas sa ghníomhaíocht seo?

(e) De réir na dtorthaí seo, cén teocht a mbíonn uasráta na fótaisintéise aici?

10.5 Tabhair dhá chúis leis an gcaoi nach bhféadfadh go mbeadh ann do bheatha ar
Domhan murach fótaisintéis.
(i)

(ii)

Gníomhaíocht 10.1: Conas fáil amach go gcruthaítear fuinneamh de
thoradh riospráide
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?
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(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a sheachaint?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Lá (uimhir)

Teocht (°C)
Síolta beo

Síolta marbha

1
2
3
4
5
6
7

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a bhain tú astu?
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Gníomhaíocht 10.2: Conas a léiriú go gcruthaítear gás de thoradh
riospráide i ngiosta
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Ábhair an bhuidéil

An leathnú a tháinig ar an mbalún
(e.g. dada / rud beag / an méid is mó)

Uisce, ocsaigin, siúcra
Uisce, ocsaigin (siúcra ar bith)

(v)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú astu?

Machnamh
(vi) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(vii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(viii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

10.6

Úsáidí

Úsáidí

Torthaí

Aeróbach

Torthaí

I matáin

Úsáidí

Torthaí

I ngiosta

Riospráid

Fuinneamh

Fótaisintéis

Úsáidí

Catalaíoch

Torthaí
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Achoimre - Riospráid agus fótaisintéis
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Riospráid aeróbach
Riospráid anaeróbach
Tosca a théann i bhfeidhm ar riospráid
Táirgí de chuid na riospráide
Conas a léiriú go gcruthaítear fuinneamh de thoradh riospráide
Conas a léiriú go gcruthaítear gás de thoradh riospráide i ngiosta
Fótaisintéis
Tosca a théann i bhfeidhm ar fhótaisintéis
Táirgí de chuid na fótaisintéise

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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11

Caibidil

Atáirgeadh
daonna

 - Focail thábhachtacha

11.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Gaiméití _____________________________________________________________
(b) Uirí _________________________________________________________________
(c) Caithreachas _________________________________________________________
(d) Speirm ______________________________________________________________
(e) Cadairne ____________________________________________________________
(f) Péineas _____________________________________________________________
(g) Ubhagán ____________________________________________________________
(h) Feadán fallópach ______________________________________________________
(i) Broinn ______________________________________________________________
(j) Ceirbheacs ___________________________________________________________
(k) Faighin ______________________________________________________________
(l) Timthriall míosta / míostrú ______________________________________________
(m) Ubhsceitheadh _______________________________________________________
(n) Tréimhse thorthúlachta ________________________________________________
(o) Comhriachtain ________________________________________________________
(p) Toirchiú _____________________________________________________________
(q) Ionchlannú __________________________________________________________
(r) Toircheas ____________________________________________________________
(s) Aimnian _____________________________________________________________
(t) Leacht aimnianach ____________________________________________________
(u) Placaint _____________________________________________________________
(v) Sreang imleacáin ______________________________________________________
(w) Breith _______________________________________________________________
(x) Frithghinniúint _______________________________________________________
(y) Toirchiú in vitro _______________________________________________________
(z) Gaschealla ___________________________________________________________

86

Biology_Chapter 11 Gaeilge.indd 86

03/03/2017 11:12

Atáirgeadh daonna

Léaráid Tuairimí
11.2

Léaráid
agus páirteanna

Léaráid
agus páirteanna

Córas fireann

Córas baineann

Saincheisteanna leighis,
eiticiúla agus
sochaíocha

Atáirgeadh
daonna

Timthriall
míosta

Breith

Toircheas

 - Príomhfhíricí

11.3 Léirítear córas atáirgthe an fhir sa léaráid seo.
(a) Ainmnigh na codanna leis na lipéid A,
B, C, D agus E.
A
B
C

E

C
D

A

E
D

B

(b) Ainmnigh an chuid a bhfuil lipéad uirthi ina ndéantar speirm.
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(c) Tabhair difríocht amháin idir speirm agus ubh.

(d) Cén ról atá ag an eireaball sa speirm?

11.4 Léirítear córas atáirgthe na mná sa léaráid seo.
(a) Ainmnigh na codanna leis na lipéid
A, B, C agus D.

B

A

A

B

C
D

C
D

(b) Ainmnigh an chuid a bhfuil lipéad uirthi:
(i) Ina ndéantar uibheacha ____________________________________________
(ii) Ina dtarlaíonn toirchiú
(iii) Ina dtarlaíonn ionchlannú __________________________________________ .
(aa) Ainmnigh an chill a chruthaítear mar thoradh ar thoirchiú.

11.5 Léirítear sa léaráid seo féatas sa bhroinn.
(a) Ainmnigh na codanna leis na
lipéid A, B agus C sa léaráid.
Sreabhán aimnianach

B
A

A
B
C

C
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(b) Cén buntáiste a bhaineann le leacht aimnianach?

(c) Cén fhianaise atá ann a thugann le fios go bhfuil an féatas ar tí breithe?

(d) Cén fáth a gcaithfidh mná torracha a bheith an-chúramach agus leigheas á thógáil
acu?

11.6 Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair na ceisteanna seo thíos.
D’fhág an polasaí aon pháiste amháin sa tSín, a tugadh isteach sa bhliain 1979, nach
raibh cead ag aon lánúin ach páiste amháin a bheith acu. I measc na mbuntáistí
a bhain leis an bpolasaí seo bhí oideachas ar fáil do líon níos airde páistí, tháinig
feabhas ar chúram leanaí agus cuireadh cúram sláinte ar fáil do theaghlaigh a
chloígh leis an bpolasaí seo.
Bhí fadhbanna le cur i bhfeidhm an pholasaí, áfach. Níor ceadaíodh na buntáistí
dóibh siúd a raibh níos mó ná páiste amháin acu agus gearradh fíneáil orthu.
Cuireadh in aghaidh an pholasaí i gceantair tuaithe, áit a nglactar leis go mbeadh
clann mhór ag duine. Tá an polasaí á chur i bhfeidhm go docht i gceantair uirbeacha
ach is deacra smacht a choinneáil ar na ceantair tuaithe. Maíonn roinnt mhaith
daoine gur cuireadh iachall ar mhná a bhí ag súil le páiste agus a raibh páiste
acu cheana féin ginmhilleadh a fháil agus rinneadh mná a aimridiú ionas nach
bhféadfaidís tuilleadh páistí a bheith acu.
Bhí tionchair shuntasacha ag an bpolasaí seo. Tá an ráta breithe sa tSín ag titim
ó 1979 i leith agus tá méadú i bhfad níos moille ag teacht ar an daonra anois. Bhí
drochthionchar ag an bpolasaí seo chomh maith, áfach. Mar shampla, de bharr
gur fearr le daoine go traidisiúnta buachaillí a bheith acu, fágadh go leor leanaí
baineanna gan dídean, i ndílleachtlanna nó, i gcásanna áirithe, maraíodh iad.
Tuairiscíodh in 2000 gur féatais bhaineanna a bhí i 90% de na féatais a ndearnadh
ginmhilleadh orthu. Mar thoradh air seo, tá an chothromaíocht inscne sa tSín curtha
as riocht. Creidtear anois gur breis agus 60 milliún duine an difríocht idir líon na
mban agus líon na bhfear.
Tá maolú déanta ar pholasaí aon pháiste amháin na Síne le blianta beaga anuas. Is
féidir le lánúineacha anois cead a iarraidh an dara páiste a bheith acu más cailín í a
gcéad pháiste nó más páistí aonaracha iad an bheirt tuismitheoirí.
Cé go bhfuil moilliú tagtha ar an ráta ardaithe daonra sa tSín, tá daonra ard aici fós
(1.4 billiún in 2014, nó 20% de dhaonra an domhain). Tá dúshláin nua anois roimh
an tSín. Tá an ráta breithe ag titim. Fágann sé seo go bhfuil líon coibhneasta na
seandaoine ag ardú agus go bhfuil níos lú daoine in aois fostaíochta ann le tacú leis
na seandaoine atá ag brath orthu, grúpa atá ag méadú i gcónaí.
(Foinse: Leasaithe ó shuíomh gréasáin scoile an BBC http://www.bbc.co.uk/schools/
gcsebitesize/geography/population/managing_population_rev3.shtml)
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(a) Céard atá i gceist le polasaí aon pháiste amháin na Síne?

(b) Cén fáth ar tugadh isteach an polasaí aon pháiste amháin sa tSín?

(c) Tabhair buntáiste amháin a bhaineann leis an bpolasaí seo.

(d) Tabhair míbhuntáiste amháin a bhaineann leis an bpolasaí seo.

(b) Cén fáth a bhfuil níos lú ban ná fir sa tSín anois?

(c) An gceapann tú go bhfuil an líon céanna páistí fireanna agus páistí baineanna
i ndílleachtlanna sa tSín? Bain úsáid as fianaise ón alt seo chun tacaíocht a
thabhairt do do fhreagra.

(d) Ar mhaith leat go dtabharfaí isteach polasaí aon pháiste amháin mar seo in Éirinn?
Mínigh an freagra.
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Achoimre – Atáirgeadh daonna
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith agam air

Tá deacrachtaí agam leis seo

An córas atáirgthe fireann
An córas atáirgthe baineann
An timthriall míosta
Toirchiú
Toircheas
An phlacaint
Breith
Frithghinniúint
Toirchiú in vitro
Gaschealla

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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12

Caibidil

Bithéagsúlacht a
chothabháil, buntáistí
éiceachóras agus táirgeadh
domhanda bia
 - Focail thábhachtacha

12.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Caomhnú ___________________________________________________________
(b) Bithéagsúlacht ______________________________________________________
(c) Truailliú ____________________________________________________________
(d) Bainistiú dramhaíola __________________________________________________
(e) Táirgeadh domhanda bia ______________________________________________
(f) Laghdaigh __________________________________________________________
(g) Athúsáid ____________________________________________________________
(h) Athchúrsáil __________________________________________________________
(i) Éiceachóras _________________________________________________________
(j) Bearna bhia _________________________________________________________

 - Príomhfhíricí

12.2 Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair na ceisteanna seo thíos.
Scriosadh cuid maith de ghnáthóga féileacán in Éirinn ó na 1960idí. Ó 1984, tá laghdú úasfásach de níos
mó ná 50% tagtha i speicis féileachán in Éirinn. Ina theannta sin, tá líon beag eolais ar fáil faoi stádas
na bhféileacán atá gann.
In ainneoin na gclár caomhantais a chosnaíonnn suíomhannna ó fhorbairt, scriostear gnáthóga atá faoi
chosaint agus cailltear speicis dá bharr. Níl go leor cosanta ann do roinnt suíomhanna tábhachtacha
agus an baol ann go scriosfar níos mó gnáthóg dá bharr.
Féachtar le comarclanna a fhorbairt in áiteanna a bhfuil na féileacáin agus ar bhainistíocht ghníomhach
chun a chinntiú go mbeidh siad á gcoinneáil ar ardchaighdeán mar réiteach na faidhbe seo. Tá roinnt
áiteanna ann nár bronnadh aitheantas oifigiúil orthu go fóill agus nach bhfuil faoi chosaint faoi
láthair. Tá géarghá ann go gcuirtear eolas ar lucht déanta beartas agus ar an bpobal faoi chaomhnú na
ngnathóg féileacán.
Cuireadh tús leis an gcéad chomarclann fhéileacáin in Éirinn agus tá an tIonad Náisiúnta um Shonraí
Bithéagsúlachta ag dul i ngleic le cásanna na bhféileacán. Cuireadh comhairle ar fáil d’úinéirí talún
faoin gcaoi is fearr chun cosaint a thabhairt do speicis féileacán a bhfuil gnáthóga acu atá ar a dtalamh
féin. Cuireadh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus na húdaráis áitiúla ar an eolas
faoi na forbairtí a rinneadh a bhaineann le caomhnú féileacán.

(a) Céard is gnáthóg ann?
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(b) Cén fáth a bhfuil líon na bhféileachán ag laghdú?

(c) Céard iad na céimeanna a cuireadh i bhfeidhm cheana féin chun líon na
bhféileacán a chaomhnú agus a mhéadú?

(d) De réir an ailt seo, céard iad na céimeanna eile ba cheart a chur i bhfeidhm?

12.3 (a) Cén tionchar a bhíonn ag an duine ar dhíobhadh speiceas?

(b) Cén míbhuntáiste a bheadh ann don duine dá ndeánfaí speiceas planda a
dhíothú?

(c) Cén chaoi a gcosnaítear speicis ó dhíothú?

12.4 (a)

Aimsigh céard dó a sheasann na litreacha siúd ó thaobh chosaint na
timpeallachta in Éirinn de:
NPWS = ______________________________________________________________
SAC = _______________________________________________________________
NBDC = ______________________________________________________________

(b) An bhfuil Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta i do cheantar?

12.5

Céard dó a sheasann na ciorrúcháin Bhéarla CITES, WWF and IWC ó
thaobh caomhnú idirnáisiúnta de?
CITES = ______________________________________________________________
WWF = ______________________________________________________________
IWC = _______________________________________________________________
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12.6 Faoi láthair in Éirinn, níor chóir fálta a ghearradh siar ach amháin idir an
tréimhise ó Mheán Fómhair go Feabhra gach bliain. Is éard an chúis leis
seo ná chun cosaint a thabhairt d’éin atá ag tógáil neadacha. Mar gheall ar an
athrú aeráide, tosaíonn an séasúr neadaithe níos luaithe gach bliain. Scriosann
bearradh fálta, a bhíonn ar siúl i i mí Feabhra neadacha.
(a) Cén tionchar a bhíonn ag bearradh fálta ar líon na n-éan?

(b) Cén fáth a bhfuil éin ag neadú níos luaithe ná mar a bhíodh?

(c) Dá mbeadh na héin atá i mbun neadaite faoi chosaint, ba chóir go leasófaí an cosc
atá ar bhearradh fálta ionas go mbeadh tréimhse bearraidh níos faide ann (m.sh.
Mí Eanáir go deireadh mhí Dheireadh Fómhair). Céard iad na fadbhanna eile a
bheadh ann dá mbearrfaí fálta ar feadh tréimhse níos giorra?

12.7 (a) Céard is truailliú ann?

(b) Tabhair sampla den chaoi ar féidir leat nó do chlann cur le gach ceann acu
thíos:
(i) Truailliú aeir: _____________________________________________________

(ii) Truailliú uisce: ____________________________________________________

(iii) Truailliú ithreach nó Truailliú talún: ___________________________________
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12.8 Tabhair dhá shampla d’ábhar atá in ann a bheith:
(a) Laghdaithe _________________________________________________________
(b) Athúsáidte __________________________________________________________
(c) Athchúrsáilte ________________________________________________________

12.9 Ó thaobh truaillithe de agus an tionchar a bhíonn aige ar fhiabheatha, cuir na

heachtraí atá sa chéad cholún, in ord de réir mar a thiteann siad amach, sa dara
colún.

Ord randamach na n-eachtraí

Ord ceart na n-eachtraí

(a) Itheann péisteanna talún duilleoga a thiteann de na crainn
(b) Crainn a spraeáil le ceimiceáin chun feithidí a mharú
(c) Itheann éin bheaga péistanna
(d) Súnn duilleoga crainn ó sprae ceimiceach isteach
(e) Itheann seabhaic éin bheaga
(f) Maraíonn ciaróga crainn trí ghalair a leathadh
(g) Nimhíonn sprae ceimiceach seabhaic

12.10 ‘Cuidíonn páirceanna náisiúnta le bithéagsúlacht fhairsing’ Mínigh an fáth
a bhfuil an ráiteas seo fíor agus tabhair cuntas ar na buntáistí a ghabhann le
bithéagsúlacht fhairsing.

12.11 Cuireadh níos mó bia ar fáil mar gheall ar an Réabhlóid Ghlas. Cuir tic sa

bhosca cuí má tá sé ann mar bhuntáiste nó mar mhíbhuntáiste ó thaobh na
Réabhlóide Glaise de.
Buntáiste Míbhuntáiste

☐

☐

(e) Bhíodh séasúir fáis ní ba ghiorra ag na barraí.

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

(f) D’fhéadadh galair damáiste ní b’éasca a dhéanamh
do bharraí nua.

☐

☐

(g) Bhíodh ní ba mhó réimeanna ilchineálacha bia ann
mar gheall ar na barraí difriúla.

☐

☐

(h) Tháinig méadú ar thruailliú mar gheall ar an méadú a
tháinig ar úsáid leasachán.

☐

☐

(a) Thit praghasanna bia.
(b) Tháinig méadú ar dhífhostaíocht mar gheall ar an
méadú a tháining ar úsáid innealraí talmhaíochta.
(c) D’úsáidtí níos mó uisce chun barraí a fhás.
(d) Bhíodh toradh na mbarraí ní b’fhearr.
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Gníomhaíocht 12.1: Uisce a íonú
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a sheachaint?

(vi) Déan cuntas ar do thorthaí: déan cur síos ar chuma an uisce, idir chuma
mhodartha agus chuma ghlan, ag tús agus ag deireadh na gníomhachta seo sa
tábla seo a leanas.
Cuma an uisce ag an tús

Cuma an uisce ag an deireadh

Uisce neamhscagtha
(cóimheastóir)
Uisce scagtha

(vii) Cén tátal/céard iad na tátail a rinne tú?

Machnamh

(viii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(ix)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(x)

Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Bithéagsúlacht a chothabháil, buntáistí éiceachóras agus táirgeadh domhanda bia

Léaráid Tuairimí
12.12

Caillteanas gnáthóige

Gá le caomhnú

Truailliú

Bearna bhia
a laghdú

Úsáid
Caillteanas
bithéagsúlachta

Talamh feirme
a mhéadú

Speicis
ionracha
Athrú aeráide

Táirgeadh bia
domhanda

Róshaothrú
Uimhreacha
daonra

Toradh níos fearr
ar bharraí

Bithéagsúlacht/éiceachórais/
táirgeadh bia domhanda

Tacaíocht

Smacht ar thruailliú

Táirgí
Buntáistí
d’éiceachórais

Bithéagsúlacht
a chothabháil

Speicis ionracha a
sheachaint/ fáil réidh
leo
Athrú aeráide a
mhoilliú nó a stopadh

Smacht

Cultúrtha

Cosc ar
chaillteanas gnáthóige

Uisce a
íonú

Róshaothrú
a laghdú

Teorainn a chuir le
huimhreacha daonra
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Achoimre-Bithéagsúlacht a chothabháil,
buntáistí éiceachóras agus táirgeadh
domhanda bia
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith agam air

Tá deacrachtaí agam leis seo

Caomhantas
Géarghá le caomhantas
Caillteanas agus ilroinnt gnáthóige
Truailliú
Bainistiú dramhaíola
Na buntáistí a bhaineann le
héiceachórais
An chaoi a n-íonaítear uisce
Táirgeadh domhanda bia a
mhéadú
Méid talamh feirme a mhéadú
Toradh barraí a mhéadú
Bearna bhia a laghdú

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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Piarmheasúnú
Ainm do pháirtnéara

D’ainm
Critéir
Rathúlachta

Dáta: ____/____/______

Teideal na hoibre

Cén chaoi ar chomhlíon an saothar oibre seo na critéir
rathúlachta?

Dhá phointe mhaithe

D’fhéadfaí a fheabhsú dá...

1

2

© Edco
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13

Caibidil

Teoiric na
gCáithníní

 - Focail thábhachtacha

13.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Damhna _____________________________________________________________
(b) Adaimh ______________________________________________________________
(c) Toirt ________________________________________________________________
(d) Leá _________________________________________________________________
(e) Bruith _______________________________________________________________
(f) Galú ________________________________________________________________
(g) Comhdhlúthú ________________________________________________________
(h) Reo _________________________________________________________________
(i) Idirleathadh __________________________________________________________

Léaráid Tuairimí

13.2

Níl sé ábalta
bogadh

Leabhar

Níl sé ábalta
cruth a athrú
Toirt chinnte

Solad

Rialóir

Na staid
damhna
Ocsaigin
Tá sé ábalta
bogadh
Tá sé ábalta
cruth a athrú
Toirt chinnte

Leacht

Uisce

Gás

Ola

Aer
Tá sé ábalta
bogadh
Tá sé ábalta
cruth a athrú
Ábalta bheith
comhbhrúite
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 - Príomhfhíricí
13.3 (a) Céard is damhna ann?

(b) Ainmnigh na trí staid damhna.
(i)
(ii)
(iii)

13.4 Comhlánaigh na habairtí seo a leanas.
(a) Bíonn

cinnte ag ábhair sholadacha.

(b) Is féidir le leachta

agus ní bhíonn
cinnte acu dá bharr.

(c) Bíonn na cáithníní in ábhair sholadacha
leo bogadh timpeall go héasca.

agus ní féidir

(d) Bíonn
cinnte ag leachtanna agus ag ábhair
sholadacha ach ní bhíonn gásanna mar an gcéanna.

13.5 Céard a thugtar ar na hathraithe siúd?
M.sh. Leacht

Gás

ag Fiuchadh

(a) Gás

Leacht

__________________

(b) Ábhar soladach

Leacht

__________________

(c) Leacht

Ábhar soladach __________________

13.6 Fiuchann uisce ag

°C agus reonn sé ag

°C.
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An Saol Ceimiceach
13.7 Scríobh an téarma ceart ón liosta i gcolún 1 isteach sna cúig spás i gcolún 2
agus 3 chun an tábla a líonadh:
Téarmaí

Staid an Damhna

Gásanna

Airí
Céard is cruth ann?

Ní féidir a chomhbhrú

(i)

Céard is toirt ann?

Ábhair Sholadacha

(iii)

Gan cruth cinnte
Gan toirt sheasta

Is féidir a chomhbhrú go héasca
(ii)

(iv)
(v)

13.8 Cuir tic sa bhosca ceart le léiriú céard iad na ráitis atá fíor nó bréagach:
Fíor

(d) Ní féidir le hábhair sholdacha bogadh timpeall.

o
o
o
o

Bréagach

(e) Bíonn cáithníní na n-ábhar soladach pacáilte go dlúth
lena chéile.

o

o

(a) Bíonn cruth cinnte ag ábhair sholadacha.
(b) Ní féidir gásanna a chomhbhrú.
(c) Tá cruth cinnte ag leachta.

o
o
o
o

Ainmnigh gach próiseas atá san athrú staide thíos:
A B
Ábhair Sholadacha

Leachtanna

Gásanna

D:

C
A
B
C
D

Gníomhaíocht 13.1: Athrú i gcruth damhna a fhiosrú
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?
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(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a sheachaint?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos na torthaí.

(ix)

Ceisteanna

Leá
(a) Céard a tharlaíonn do cháithníní an ábhair sholadaigh nuair théitear iad, dar leat?

Bruith
(b) Céard a tharlaíonn do cháithníní an ábhair nuair a athraítear ó leacht go gás iad?

(c) An mbíonn níos mó fuinnimh de dhíth orthu nó mar a bhíonn de dhíth ar ábhair
sholadacha?

103

Chemistry_Chapter 13 Gaeilge.indd 103

03/03/2017 11:14

An Saol Ceimiceach
Comhdhlúthú
(d) Cén tionchar a bhíonn ag aistriú fuinnimh ar cháithníní agus cén fáth a n-athríonn
siad ina leacht?

Reo
(e) Céard atá ag tarlú do na cáithníní a thugann orthu stopadh agus ábhair sholadacha
a dhéanamh astu?

Machnamh

(x) Céard a d’fhoghlaim tú faoi gach ceann acu siúd thíos?
Leá

(xi)

Bruith

Comhdhlúthú

Reo

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

(xii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(xiii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xiv) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Achoimre- Teoiric na gCáithníní
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Damhna
Na trí staid damhna
Na cáithníní in ábhar soladach
Na cáithníní i leacht
Na cáithníní i gás
Substaintí a athrú ó staid amháin go staid eile le teas nó le
fuacht
An chaoi a n-athraíonn leá cáithníní
An chaoi a n-athraíonn fiuchadh cáithníní
An chaoi a n-athraíonn comhdhlúthú cáithníní
An chaoi a n-athraíonn reo cáithníní
Idirleathadh

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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14

Caibidil

Athrú a thabhairt
faoi deara

 - Focail thábhachtacha

14.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Athrú ceimiceach
(b) Athrú fisiceach
(c) Aigéad hidreaclórach
(d) Hiodrocsaíd sóidiam
(e) Spadal
(f) Caomhantas

 - Príomhfhíricí

14.3 Comhlánaigh agus scríobh amach na giotaí seo a leanas:
Tugtar athrú
nua as. Dé gnáth, bíonn sé
gcás

air nuair nach ndéantar substaint
ar athrú ar ais i
ach déantar substaint nua agus bíonn sé
é sin a athrú ar ais. Is sampla é uisce beirithe d’athrú

14.3 Déan cur síos ar ghníomhacht a rinne tú a raibh (a) athrú ceimiceach,
(b) athrú fisiceach, ann. Mínigh an chaoi ar shocraigh tú ar an athrú a tharla ann.
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14.4 Cén t-athrú a bhíonn ann nuair a bhíonn coinneal ar lasadh?

14.5 Luaigh, an athrú fisiceach nó athrú ceimiceach iad seo a leanas:
(a) Coinneal ar lasadh

Fisiceach

(b) Coinneal á leá

Fisiceach

(c) Tairne á mheirgiú

Fisiceach

(d) Tóirse á chasadh air

Fisiceach

(e) Oráistí á sú

Fisiceach

(f) Oráiste á lobhadh

Fisiceach

(g) Bainne á ghéarú

Fisiceach

(h) Balún á líonadh

Fisiceach

(i) Bia á reo

Fisiceach

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ceimiceach
Ceimiceach
Ceimiceach
Ceimiceach
Ceimiceach
Ceimiceach
Ceimiceach
Ceimiceach
Ceimiceach

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Gníomhaíocht 14.1: Na hathruithe ceimiceacha a tharlaíonn a fhiosrú
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a sheachaint?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.
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(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos na torthaí.

(ix)

Ceisteanna

(a) Céard iad na príomhadáin ar tharla athrú ceimiceach nó athrú fisiceach
iontu?

(b) Breac síos na hairíonna a thugann le fios gur tharla athrú ceimiceach.

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Machnamh

(xi)

Céard a d’fhoghlaim tú faoi gach ceann acu siúd thíos?
Athrú fisiceach

Athrú ceimiceach

(xii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(xiii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?
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(xiv) Dá mbeifeá á déanamh arís, cad eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 14.2: An athríonn mais nuair a tharlaíonn athrú fisiceach
nó athrú ceimiceach?
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a sheachaint?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos na torthaí.
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(ix)

Ceisteanna

(a) Ar thug tú aon athrú faoi deara le linn imoibriúcháin A nó imoibriúchán B?

(b) Cén ceann acu a léirigh imoibriú ceimiceach? Céard í an fhianaise a chuireann
é seo in iúl?

(c) Arbh ionann mais ag tús an imoibrithe agus mais ag deireadh an imoibrithe
céanna?

(d) Nuair a tharlaíonn athrú ceimiceach nó athrú fisiceach, an mbíonn athrú sa
mhias ar an iomlán?

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Machnamh

(xi)

Céard a d’fhoghlaim tú faoi mhais agus athrú ceimiceach nó athrú fisiceach ag
tarlú?

(xii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(xiii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xiv) Dá mbeifeá á déanamh arís, cad eile a dhéanfá?
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Meabhairmhapa

14.6 Comhlánaigh na boscaí folmha.
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Achoimre- athrú a thabhairt faoi deara
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí agam leis
seo

Athrú fisiceach
Athrú ceimiceach
Athrú ceimiceach agus na torthaí
Dlí imchoimeád na Maise

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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15

Caibidil

Cáithníní i
dTuaslagán

 - Focail thábhachtacha

15.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Tuaslagáit ___________________________________________________________
(b) Tuaslagóir ___________________________________________________________
(c) Tuaslagadh __________________________________________________________
(d) Intuaslagtha _________________________________________________________
(e) Dothuaslagtha ________________________________________________________
(f) Scagadh _____________________________________________________________
(g) Crómatagrafaíocht ____________________________________________________
(h) Driogadh ____________________________________________________________

 - Príomhfhíricí

15.2 Tabhair dhá shampla de chumaisc a d’fhéicfeá ó lá go lá:
(i)
(ii)

15.3 Ainmnigh dhá chumasc is féidir a scagadh:
(i)
(ii)

15.4 Ainmnigh na codanna leis na lipéid A-E ar an bhfearas a úsáidtear chun uisce
agus ithir a scagadh.
A

D

B
C

C

A

B

D
E
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15.5 (a) Cén fáth nach féidir tuaslagán a rinneadh as salann agus uisce, a scagadh?

(b) Déan cur síos ar an modh a bhféadfaí salann a bhaint as uisce goirt.

15.6 Ceangail an modh scagtha ceart leis an gcumasc, atá ar dheis den tábla seo:
Modh

Cumasc

Scagadh

Salann agus uisce

Driogadh

Dathanna i ruaim bia

Crómatagrafaíocht

Cailc agus uisce

Galú

Alcól agus uisce

15.7 Úsáidtear driogadh chun substaintí

acu

mar fhiuchphointe.

15.8 Tugtar
éis an scagtha agus tugtar
thoradh.

ar an ábhar atá fághta ar an scagpháipéar tar
ar an leacht atá fágtha mar

15.9 Cumaisc a scagadh Roghnaigh an téarma
ceart ón mbosca ar dheis chun an abairt a
chomhlánú.

Driogadh
Comhdhlúthadán
Crómatagrafaíocht
Scartha
Scagpháipéar
Intuaslagtha
Dothuaslagtha

Chun dúch a scagadh ina ruaimeanna éagsúla,
.
úsáidtear
Iompaíonn roinnt ruaimeanna achar níos
ná cinn
faide ar an
eile. Mar thoradh air sin, bíonn dúchanna
. Gluaiseann na
sa tuaslagóir an t-achar is faide ar an
dúchanna is
bpáipéar crómatagrafaíochta.
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Gníomhaíocht 15.1: Tuaslagthacht uisce ag teochtaí difriúla a fhriosú
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a sheachaint?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos na torthaí.
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(ix)

Ceisteanna
(a) Cén tionchar a bhí ag uisce te ar chumas tuaslagtha na substaintí?

(b) Cén tionchar a bhí ag corraí ar an tuaslagán?

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Machnamh

(xi)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xiii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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An dáta a rinneadh an
ghníomhaíocht seo

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa
ghníomhaíocht.

(v) Céard iad na ceisteanna
sábháilteachta a bhí le
cur san áireamh agus cad
a rinne tú chun baol a
sheachaint?

(iv) Cé chomh hiontaofa
agus féaráilte is a bhí an
ghníomhaíocht?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(ii) Céard iad na ceisteanna a
chuir tú ort féin?

(i)

Scagadh na gcumasc

Gníomhaíocht 15.2
Scagachán

Gníomhaíocht 15.3
Galú

Gníomhaíocht 15.4
Driogadh

Gníomhaíocht 15.5
Crómatagrafaíocht

Cáithníní i dTuaslagán
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(xii) Dá mbeifeá á déanamh
arís, céard eile a dhéanfá?

(xi) Cad a bhí deacair faoin
ngníomhaíocht seo, dar
leat?

(x) Cén dá rud a thaitin leat
faoin ngníomhaíocht seo?

(ix) Céard is féidir leat a rá
faoin ngníomhaíocht seo?

(viii) Breac síos na torthaí.

(vii) Luaigh aon athróga
ábhartha a bhain leis an
ngníomhaíocht.

•
•

Gníomhaíocht 15.2
Scagachán

•
•

Gníomhaíocht 15.3
Galú

•
•

Gníomhaíocht 15.4
Driogadh

•
•

Gníomhaíocht 15.5
Crómatagrafaíocht

An Domhan Ceimiceach
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Ceisteanna ón téascleabhar 15.15: Criospaí Branda A agus Branda B a
fhiosrú
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cén chaoi ar phleanáil tú don ghníomhaíocht seo?

(v)

Cén chaoi ar thug tú faoin ngníomhaíocht seo?

(vi) Tarraing léaráid den fhearas a d’úsáid tú.

(vii) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?
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(viii) Cé hiad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun baol a laghdú?

(ix)

Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(x)

Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(xi)

Breac síos na torthaí.

(xii) Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Machnamh

(xiii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(xiv) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xv) Céard a d’fhoghlaim tú ón ngníomhaíocht seo?

(xvi) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

15.10
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Cáithníní i dTuaslagán
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Tuaslagáit
Tuaslagaithe
Tuaslagáin
An bhrí a ghabhann le hintuaslagtha, dothuaslagtha
agus intuaslagthacht
Tuaslagáin chaolaithe
Tuaslagáin thiubhaithe
Tuaslagáin sháithithe
Cumaisc
Scagadh
Galú
Driogadh
Crómatagrafaíocht

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Plean Gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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16

Caibidil

Bloic Thógála

 - Focail thábhachtacha

16.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Adamh _____________________________________________________________
(b) Dúil ________________________________________________________________
(c) Comhdhúil __________________________________________________________
(d) Móilín ______________________________________________________________
(e) Prótón _____________________________________________________________
(f) Neodrón ____________________________________________________________
(g) Leictreon ___________________________________________________________
(h) Siombail ____________________________________________________________

 - Príomhfhíricí

16.2 (a) Is é is dúil ann substaint atá déanta de

cineál de

.
(b) Tabhair trí shampla de dhúile:
(i)
(ii)
(iii)

16.3 Tabhair sampla de dhúil atá:
(a) ina soladach ag teocht an tseomra
(b) ina leacht ag teocht an tseomra
(c) ina gás ag teocht an tseomra

16.4 (a) Bíonn móilín déanta de

nó níos mó
atá nasctha le chéile go ceimiceach.
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(b) Tabhair trí shampla de mhóilíní:
(i)
(ii)
(iii)

16.5 Luaigh dhá dhifríocht atá idir cumasc agus comhdhúil:
(i)
(ii)

16.6 Breac síos ainmneacha na ndúl as a ndéantar na comhdhúile seo a leanas:
Comhdhúil

Foirmle

(a) Dé-ocsaíd charbóin

Co2

(b) Uisce

H2o

(c) Clóiríd sóidiam

NaCl

(d) Aigéad hidreaclórach

HCl

(e) Suilfíd iarainn

FeS

Dúile sa chomhdhúil

16.7 Bíonn adamh déanta de thrí chineál cáithnín. Ainmnigh iad:
(i)

(ii)

(iii)

16.8 Líon isteach an tábla:
Cáithnín

Lucht

Prótón

+1
0

Leictreon

Suíomh

Mais in aonaid
mhaise adamhaí

Sa núicléas

1
0
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Bloic Thógála
16.9 Sainmhínigh:
(a) Uimhir adamhach

(b) Maisuimhir

16.10 Tugtar
cúrsaíocht sa

ar lár an adaimh agus bíonn na leictreoin ag
.

16.11 Breac síos uimhir adamhach agus maisuimhir na dúile sóidiam.
11

Na

23

Uimhir adamhach
Maisuimhir
As sin is féidir a ríomh go bhfuil
leictreon agus

prótón,
neodrón i sóidiam.

16.12 Tarraing léaráid shimplí adamhach de:

4
9

Be
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Léaráid Tuairimí

Samplaí

16.13

Móilíní

Cáithníní

Tábla peiriadach

Cineál amháin
adamh

N2

Adamh
Comhdhúile

Lucht
diúltach

Prótóin

Núicléas

Gan lucht
NaCl
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Achoimre – Bloic thógála
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Dúile
Móilíní
Comhdhúile
Cumaisc
Airíonna comhdhúl agus an difríocht atá idir iad agus
airíonna na ndúl as a ndéantar iad
Adaimh
Cáithníní fo-adamhacha a bhíonn san adamh
Prótóin
Neodróin
Leictreoin
Uimhir adamhach dúile
Maisuimhir dúile
Iseatóip

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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17

Caibidil

Miotail agus neamhmhiotail – airíonna agus
feidhmeanna

 - Focail thábhachtacha

17.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Airíonna fisiceacha ___________________________________________________
(b) Leáphointe __________________________________________________________
(c) Fiuchphointe ________________________________________________________
(d) Seoltacht ___________________________________________________________
(e) Dlús _______________________________________________________________
(f) Cóimhiotail _________________________________________________________

 - Príomhfhíricí

17.2 Déanann an léaráid seo a leanas achoimre ar airíonna miotal.
A
E
B

Miotail
Metals

D

Sonda
Sonorous

Intuargaint

C

Líon isteach na hairíonna atá ar
iarraidh A-E.
A
B
C
D
E

Insínte

17.3 Meaitseáil na miotail as liosta (a)‒(g) leis an míniú ceart.

128

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Luaidhe
Maignéisiam
Sóidiam
Mearcair
Alúmanam
Copar
Ór
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Cur síos

Miotal

(i) An t-aon mhiotal atá ina leacht ag teocht an
tseomra
(ii) Is minic a dhéantar dréimirí as seo
(iii) Úsáidtear an miotal seo i sreanga leictreachais
(iv) Ní mór an miotal seo a stóráil faoi ola
(v) Is minic a dhéantar seodra as seo

03/03/2017 11:16

Miotail agus neamh-mhiotail – airíonna agus feidhmeanna
17.4 (a) Is miotal neamhghnách é mearcair. Cé fáth a ndeirtear gur miotal
neamhghnách é?
(b) Cén difear atá idir miotail alcaile agus miotail eile?

17.5 Céard is cóimhiotal ann?
(b) Tabhair dhá shampla de chóimhiotal:

•

•

(c) Líon isteach an chéad cholún sa tábla (Cóimhiotal):
Cóimhiotail

Úsáid

Comhdhéanamh

(i)

Uirlisí ceoil, ornáidí

Copar agus sinc

(ii)

Dealbha

Copar agus stán

(iii)

Sádráil

Luaidhe agus stán

(iv)

Neartú foirgneamh

Iarann agus carbón

(v)

Sceanra, doirtil, etc.

Iarann, cróimiam agus nicil

Ailiceo

Maighnéid chumhachtacha

Alúmanam, nicil agus cóbalt

(xiii) Ceisteanna faoi na gníomhaíochtaí

Leáphointe
(a) An leánn aon cheann de na miotail?

(b) Céard is féidir leat a rá faoi leáphointe na miotal sin?

Seoltóirí teasa
(c) Cad a fheiceann tú ag tarlú?

(d) An féidir leat a dhéanamh amach cén miotal díobh is fearr chun teas a sheoladh?

Seoltóirí leictreachais
(e) Cad a tharlaíonn gach uair a chuireann tú miotal trasna na bearnan?

(f) An seoltóirí maithe iad na miotail, ó thaobh leictreachais de?
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An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

(xi) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(x) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

(ix) Céard is féidir leat a rá faoin ngníomhaíocht seo?

(viii) Breac síos na torthaí.

(vi) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an
ngníomhaíocht.

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(v) Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san
áireamh agus cad a rinne tú chun baol a laghdú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an
ghníomhaíocht?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(ii) Céard iad na ceisteanna a chuir tú ort féin?

(i)

•
•

Gníomhaíocht 17.1
Leáphointe

Gníomhaíochtaí – Airíonna miotal a fhoisrú

•
•

Gníomhaíocht 17.2
Seoladh teasa

•
•

Gníomhaíocht 17.3
Seoladh leictreachais

An Domhan Ceimiceach
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Léaráid Tuairimí
17.6

Airgead
Sreanga

Meascán
miotail

Crua

Intuargainte

Leáphointe
ard

Seoltóirí
maithe

Miotail
Teas
Ina leacht
amháin ag
teocht an
tseomra

Soladach

Neamhmhiotail

Copar

Inslitheoirí
Gás

Bog
Leacht
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Achoimre – Miotail agus neamh-mhiotail –
airíonna agus úsáidí
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Airíonna miotal
Miotail ina seoltóirí leictreachais agus teasa
Intuargainteacht agus somhúnlaitheacht miotal
Airíonna neamh-mhiotal
Cóimhiotail
Miotail imoibríocha
Miotail neamh-imoibríocha

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú

132

Chemistry_Chapter 17 Gaeilge.indd 132

03/03/2017 11:16

18

Caibidil

Compás an cheimiceora
– an tábla peiriadach

 - Focail thábhachtacha

18.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) An Tábla Peiriadach __________________________________________________
(b) Peiriaid _____________________________________________________________
(c) Grúpaí _____________________________________________________________
(d) Alcailí ______________________________________________________________
(e) Halaiginí ____________________________________________________________
(f) Triathgháis (gáis thámha) ______________________________________________
(g) Iain ________________________________________________________________
(h) Foirmle cheimiceach __________________________________________________

 - Príomhfhíricí

18.2 Ar an tábla peiriadach, leag ceimiceoir ón Rúis ___________________________
.

na dúile amach de réir a gcuid

18.3 Tá idir ghrúpaí agus pheiriaid sa tábla peiriadach.
(a) Cad iad na grúpaí?

(b) Cad iad na peiriaid?

18.4 Meaitseáil ainm an ghrúpa lena ghrúpa ach líne a tharraingt eatarthu:
Grúpa 1

Na triathgháis (gáis thámha)

Grúpa 2

Na halaiginí

Grúpa 7

Na miotail chré-alcaileacha

Grúpa 8

Na miotail alcaile
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18.5 I measc na miotal alcaile tá sóidiam agus litiam. Liostaigh trí airí atá ag miotal
alcaile:

(i)
(ii)
(iii)

18.6 Féach ar an tábla peiriadach thíos. Cad dó a sheasann na litreacha seo a leanas:
C
A
B

D
E

(a) Triathgháis (gáis thámha)
(b) Dúil ag a bhfuil leictreon amháin sa sceall seachtrach
(c) Halaigin
(d) Dúil i bpeiriad 3
(e) Dúil a imoibríonn go fíochmhar le huisce

18.7 (a) Ainmnigh na dúile dá seasann na siombailí:
(i) Seasann C do
(ii) Seasann N do
(iii) Seasann He do

(b) Níl uisce san áireamh sa tábla peiriadach in aon chor, mínigh an chúis atá
leis sin.

18.8 Líon isteach ainmneacha na substaintí difriúla i ngach cuid den léaráid Venn seo:
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Compás an cheimiceora – an tábla peiriadach
18.9 Roinn an liosta seo a leanas ina ndúile (D) agus ina gcomhdhúile (C).
Dúil/Comhdhúil

D nó C

Dúil/Comhdhúil

(i)

Clóiríd sóidiam

(ix) Ocsaigin

(ii)

Sulfar

(x) Héiliam

(iii) Ocsaíd mhaignéisiam

(xi) Cailciam

(iv) Luaidhe

(xii) Aigéad sulfarach

(v)

(xiii) Dé-ocsaíd sulfair

Uisce

(vi) Meatán

(xiv) Aonocsaíd charbóin

(vii) Própán

(xv) Clóirín

D nó C

(viii) Dé-ocsaíd charbóin

18.10 Ceisteanna ón téacsleabhar
(a) 18.1 Féach ar Fhíoracha 18.1 agus 18.2 sa téacsleabhar. Líon isteach an
tábla agus léirigh go dtuigeann tú an leagan amach atá ar an tábla
peiriadach.
Dúil

Siombail

Peiriad

Grúpa

2

3

Miotal

Neamhmhiotal

Carbón
H
Bairiam
He

(b) 18.6 Agus sibh ag obair mar ghúpa, líonaigí isteach an tábla seo a leanas
agus úsáid á bhaint agaibh as an tábla peiriadach.
Dúil

Siombail

Tréimhse

Hidrigin

H

1

Carbón

C

4

Grúpa

Miotal

Neamhmhiotal

Nítrigin
Ocsaigin
Sulfar
Clóirín
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Léaráid Tuairimí

18.11

Ocsaigin

Miotail

An Tábla
Peiriadach

Líon na scealla

Maisuimhir

Prótóin =
leictreon
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Compás an cheimiceora – an tábla peiriadach

Achoimre – Compás an cheimiceora
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

An tábla peiriadach agus a leagan amach
Grúpáil dúile áirithe sa tábla peiriadach
Ainmneacha na ngrúpaí sa tábla peiriadach
An chaoi agus an chúis a n-imoibríonn dúile chun sceall
seachtrach lán de leictreoin a bhaint amach
Líon na leictreon i scealla difriúla
Iain
Naisc ianacha
Naisc chomhfhiúsacha
Miotal + neamh-mhiotal = comhdhúil
An bhrí atá le foirmle cheimiceach
Cóimheas na n-adamh i gcomhdhúile a thuar agus úsáid á
baint as an tábla peiriadach

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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19

Caibidil

Eolaíocht na
n-ábhar – oiriúnach
don fheidhm

 - Focail thábhachtacha

19.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:

(a) Aicmigh ____________________________________________________________
(b) Nádúrtha ___________________________________________________________
(c) Sintéiseach _________________________________________________________
(d) Neart teanntachta ____________________________________________________
(e) Neart comhbhrúiteach ________________________________________________
(f) Leaisteachas ________________________________________________________
(g) Comhábhair _________________________________________________________
(h) Criadóireacht ________________________________________________________
(i) Nanaiteicneolaíocht __________________________________________________

 - Príomhfhíricí
19.2 Is ábhair

iad plaistigh. Is as
a
dhéantar formhór na bplaisteach. Roinntear an tsubstaint sin ina codáin le
.

19.3 (a) Is furasta málaí plaisteacha a shíneadh agus a leá. An dtugann sé sin le fios
go bhfuil na fórsaí atá idir na slabhraí polaiméireacha láidir nó lag?

(b) Tá 'Cosc ar Luaith The' scríofa ar lipéad atá ar bhosca bruscair plaisteach.
Cén fáth a bhfuil an foláireamh sin ann, dar leat?

(c) Cén míbhuntáiste a bhaineann le plaistigh a dhó d'fhonn fáil réidh leo?

(d) Cén míbhuntáiste a bhaineann le plaistigh a chur faoi thalamh d'fhonn fáil
réidh leo?
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19.4 Luaigh buntáiste amháin a ghabhann le:
(a) Fuinneoga PVC seachas fuinneoga adhmaid.

(b) Cupáin pholaistiréine seachas cupáin cheirmeacha.

(c) Gáitéarlach PVC seachas gáitéarlach miotail.

(d) Suíocháin mhúnlaithe phlaisteacha seachas suíocháin adhmaid.

(e) Ceanglóirí Velcro seachas cnaipí.

19.5 Tá plaistigh áirithe do-bhithmhillte. Mínigh cad is brí le 'do-bhithmhillte'.

19.6 Tabhair cuntas gairid ar dhá mhíbhuntáiste ó thaobh na timpeallachta de a
bhaineann le plaistigh:
(i)
(ii)

19.7 Liostaigh trí bhuntáiste a bhaineann le hearraí a dhéanamh as plaisteach
seachas as ábhair thraidisiúnta:
(i)
(ii)
(iii)

19.8 Cén t-airí faoi leith atá ag plaisteach a fhágann go bhfuil sé oiriúnach mar ábhar
déanta:
(a) Lasca solais?
(b) Coimeádáin deochanna teo?
(c) Lionsaí spéaclaí?
(d) Lionsaí tadhaill?
(e) Píobáin faoi thalamh?
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19.9 Ainmnigh dhá phlaisteach a úsáidtear go minic:
(i)
(ii)

19.10 Úsáidtear cupáin phlaisteacha i meaisíní díola a dhíolann tae, caife, etc. Cén
fáth a bhfuil plaisteach oiriúnach mar ábhar chun coimeádáin deochanna teo a
dhéanamh?

19.11 Is

maithe leictreachais iad plaistigh.

Ceisteanna ón téacsleabhar
(a) 19.1 Líon isteach an tábla seo a leanas leis an eolas atá agat ar ábhair agus ar cheimic an
ghnáthshaoil ó lá go lá.
Ábhar

Staid an
Damhna

Dúil,
comhdhúil
nó cumasc

Miotal nó
neamhmhiotal

Nádúrtha nó
sintéiseach

Plaisteach
Adhmad
Bútán
Gual
Gloine
Héiliam
Poirceallán
Iarann
Grianchloch

(b) 19.5 Cad a tharlódh, dar libh, dá ndéanfaí peann a bhfuil barr miotail air a chuimilt
ar dhromchla píosa adhmaid? Déanaigí tuar i dtaca le cruas an mhiotail agus an
adhmaid atá á gcur i gcomparáid lena chéile agat agus déanaigí iad a thástáil ansin.
Pléigí a thug sibh faoi deara.
Ceist
Tuar
Torthaí

Táta(i)l
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(c) 19.7 Bíodh banda rubair ag gach grúpa daltaí. Déan na nithe seo a leanas:
(i) Déan sceitse de leagan amach na gcáithníní
sa bhanda rubair gan a bheith sínte.
(ii) Déan tuar faoina dtarlóidh do thiús an
bhanda rubair de réir mar a shíntear é.

(iii) Sceitseáil léaráid cáithníní den bhanda
rubair agus é sínte amach.
(iv) Cad a tharlóidh do na naisc insínteacha
idir na cáithníní, dar leat, má shíntear an
banda rubair amach rófhada?

Gníomhaíocht 19.1: Neart (láidreacht) páipéir a fhiosrú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?
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(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Cineál páipéir

Líon mirlíní

Mais na mirlíní (g)

Páipéar cistine
Naipcín
Ciarsúr páipéir
Nuachtán
Páipéar fótachóipeála

(ix)

Céard a d’fhoghlaim tú faoi neart an pháipéir?

Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí
19.12

Uachtar
gréine

Monaraithe

Nádúrtha

Criadóireacht
Airíonna

Sraithadhmad

Ábhair

Ní lúbann
sé

Cruas

Plaistic

Miotail

In-bhithmhillte
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Achoimre – Eolaíocht na n-ábhar – oiriúnach
don fheidhm
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí agam leis
seo

Ábhair
Airíonna miotal
Na cúiseanna a úsáidtear ábhar
Neart
Cruas
Sainmhíniú ar 'ábhar righin'
Leaisteachas
Seoltóirí maithe leictreachais agus teasa
Plaistigh
Mar a nascann monaiméirí le chéile chun
polaiméirí a chruthú
Bith-dhíghrádaitheacht plaisteach
Bithphlaistigh
Comhábhair
Criadóireacht
Nanaiteicneolaíocht

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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20

Caibidil

Rátaí imoibrithe

 - Focail thábhachtacha

20.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:

(a) Imbhualann
(b) Tiúchan
(c) Teocht
(d) Achar dromchla
(e) Catalaíoch
(f) Fuinneamh gníomhachtúcháin

 - Príomhfhíricí

20.2 Líon na bearnaí sna habairtí thíos:
Ní féidir le cáithníní imoibriú ach amháin má
ionas go dtarlóidh an
siad lena ndóthain
t-imoibriú. Tá ceithre chúinse ann a d'fhéadfadh ráta an imoibrithe
, achar dromchla agus
a athrú: teocht,
oiriúnach.

20.3 Teocht ‒ Líon na bearnaí sna habairtí thíos:
Má ardaítear an teocht beidh níos mó
ag sna caithníní.
, rud a thabharfaidh
Dá bhrí sin, gluaisfidh siad níos
níos tapúla. Ciallaíonn sé sin go bhfuil
orthu
ráta imoibrithe ann.

20.4 Tiúchan ‒ Líon na bearnaí sna habairtí thíos:
Má mhéadaítear tiúchan an n-imoibrean méadaítear líon na
, rud a thugann níos mó
de
agus dá bhrí sin níos mó

.

20.5 Achar dromchla ‒ Líon na bearnaí sna habairtí thíos:
Má úsáidtear imoibreáin phúdair seachas cnapán is amhlaidh go méadaítear na
, rud a fhágann go mbíonn
, agus dá bhrí
níos mó imoibreán nochta agus níos mó
imoibriúcháin.
sin ráta

Chemistry_Chapter 20 Gaeilge.indd 145

145

03/03/2017 11:19

An Saol Ceimiceach
20.6 Ráta imoibrithe ‒ Líon na bearnaí sna habairtí thíos:
i bhfuinneamh

Má úsáidtear catalaíoch cruthaítear
gníomhachtúcháin Dá bhrí sin is éasca a imoibríonn an
ar an
mar thoradh air sin bíonn

agus
.

20.7 Taispeántar léaráid de phróifíl fuinnimh sa ghraf.
Ar an ngraf:
(a) Cuir lipéid leis na focail chuí ar A, B, C agus
D.

Fuinneamh

B
A
C

D

(b) Taispeáin a dtarlaíonn nuair a chatalaítear
an t-imoibriú.

Am

Gníomhaíochtaí – Na tosca a bhfuil tionchar acu ar an ráta imoibrithe
ceimiceach a fhiosrú
Gníomhaíocht 20.1
Teocht
(i)

Gníomhaíocht 20.2
Tiúchan

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii) Céard iad na ceisteanna a chuir tú ort féin?
(iii) Cén tuar a rinne tú?
(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí
an ghníomhaíocht?
(v) Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a
bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun baol a laghdú?
(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.
(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an
ngníomhaíocht.
(viii) Breac síos na torthaí.

(ix) Céard is féidir leat a rá faoin ngníomhaíocht
seo?
(x) Cén dá rud a thaitin leat faoin
ngníomhaíocht seo?
(xi) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo,
dar leat?

146

Teocht °C An fad ama a ghlac sé Aigéad/
ar an gcros imeacht ó cm3
radharc

Uisce/ An fad ama a
cm3
ghlac sé 20 cm3
d'uisce a bhailiú

Teocht
an
tseomra

10

40

30°C

20

30

40°C

30

20

50°C

40

10

50

0

•
•

•
•

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a
dhéanfá?
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Gníomhaíocht 20.3
Achar dromchla
(i)

Gníomhaíocht 20.4
Catalaíoch

An dáta a rinneadh an
ghníomhaíocht seo

(ii) Céard iad na ceisteanna a chuir
tú ort féin?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa
agus féaráilte is a bhí an
ghníomhaíocht?
(v) Céard iad na ceisteanna
sábháilteachta a bhí le cur san
áireamh agus cad a rinne tú
chun baol a laghdú?
(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa
ghníomhaíocht.
(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a
bhain leis an ngníomhaíocht.
(viii) Breac síos na torthaí.

Am (s)

Mais (g) An
Caillteanas
sa mhais

0
30
60
90
120
150
180
(ix) Céard is féidir leat a rá faoin
ngníomhaíocht seo?

(x) Cén dá rud a thaitin leat faoin
ngníomhaíocht seo?

•

•

•

•

(xi) Cad a bhí deacair faoin
ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís,
céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

20.8

Púdraithe

Níos mó
fuinnimh
Teocht

Ard
Tosca
Catalaíoch
Níos lú
móilíní

Rátaí
imoibrithe
Fuinneamh
gníomhachtúcháin
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Achoimre – Rátaí imoibrithe
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

An rud a thomhaiseann an ráta imoibrithe cheimicigh
Na rudaí ar a mbraitheann an ráta imoibrithe cheimicigh
An chaoi ar féidir dlús a chur faoin ráta imoibrithe
An chaoi ar féidir an ráta imoibrithe a mhaolú
Fuinneamh gníomhachtúcháin
An chaoi a bhfeidhmíonn catalaíoch

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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21

Caibidil

Aigéid agus
Bunanna

 - Focail thábhachtacha

21.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:

(a) Aigéad
(b) Bun
(c) Alcaile
(d) Neodrach
(e) Páipéar litmis
(f) Táscaire uilíoch
(g) Scála pH
(h) Toirtmheascadh
(i) Neodrú

 - Príomhfhíricí

21.2 (a) Is aigéad é sú líomóide a fheicimid go rialta. Ainmnigh dhá aigéad eile a
fheicimid go rialta sa bhaile:
(i)
(ii)

(b) Ainmnigh aigéad amháin a fhaightear sa tsaotharlann:

21.3 Ainmnigh codanna A, B agus C sa léaráid seo a leanas:
A
A

B

C
Alcailí

21.4 Is éard is litmeas ann

150

B
C

a mbíonn dath

air in aigéid agus dath
air
i mbunanna. Má fhanann litmeas gorm gorm agus má fhanann litmeas dearg
. Ní thugann
dearg, deirtear go bhfuil an tsubstaint sin
an tuaslagáin le fios dúinn.
litmeas
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21.5 Déanann grúpa mac léinn tástáil ar roinnt substaintí agus páipéar litmis dearg
agus páipéar litmis gorm á n-úsáid acu. Déanann siad é sin le fáil amach an
bhfuil na substaintí sin aigéadach, bunata nó neodrach.
Bain úsáid as an tábla thíos chun na torthaí a thuar.
Substaint faoi scrúdú

Athrú data an pháipéir
litmis dheirg agus an
pháipéir litmis ghoirm

Aigéad, bun, neodrach

Fínéagar

Fanann litmeas dearg dearg

Aigéadach

Athraíonn litmeas gorm go dearg
Aigéadach

(i) Litmeas dearg:

(ii)

Litmeas gorm:
Sú líomóide

(iii) Litmeas dearg:

(iv)

Litmeas gorm:
Uisce

(v) Litmeas dearg:

Neodrach

Litmeas gorm:

Gníomhaíocht 21.1: A dhéanamh amach an aigéid nó bunanna iad táirgí
difriúla sa teach
Breac síos do chuid torthaí sa ghreille ach tic a chur leis an gcolún cuí a léiríonn an
bhfuil an tsubstaint aigéad, bunata nó neodrach.
Substaintí faoi scrúdú

Aigéadach

Bunata

Neodrach

Gníomhaíocht 21.2: Táirgí difriúla sa teach a thástáil le táscaire uilíoch
Breac síos do chuid torthaí ar uimhirlíne ó 1 go 14 a léiríonn an scála pH agus marcáil
uirthi na táirgí difriúla a thástáil tú.
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Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(ii)

(v)

(v)

rinne tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

rinne tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a

(iii) Cén tuar a bhain tú?

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a bhain tú?

(ii)

(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

Gníomhaíocht 21.4: An t-imoibriú idir aigéad agus miotal a
fhiosrú

Gníomhaíocht 21.3: Táscairí a dhéanamh

An Saol Ceimiceach
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(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

•
•

(xi)

•
•

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

Cén tátal/cé na tátail a bhain tú as?

(x)

(ix)

Machnamh

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú as?

Dath sa tuaslagán neodrach

Dath sa tuaslagán bunata

istigh le tuaslagáin aigéadacha, bhunata agus neodracha.
Dath sa tuaslagán aigéadach

Luaigh na dathanna a athraíonn táscaire an chabáiste dheirg nuair atá sé

Machnamh

(ix)

Substaint neodrach

Substaint alcaileach

Substaint aigéadach

Dath an táscaire

(viii) Breac síos na torthaí.

(viii) Breac síos do chuid torthaí sa ghreille thíos.

Substaint faoi scrúdú

Gníomhaíocht 21.4: An t-imoibriú idir aigéad agus miotal a
fhiosrú

Gníomhaíocht 21.3: Táscairí a dhéanamh

Aigéid agus Bunanna
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Gníomhaíocht 21.5: Neodrú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos na torthaí.

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?
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Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 21.6: Brandaí difriúla piollaí mí-dhíleá a thástáil
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.
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(viii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos.
Branda

Toir HCl a neodraigh an piolla (cm3)
Tástáil 1

Tástáil 2

Meánscór

(ix)

Tarraing barrachairt nó líneghraf chun torthaí gach branda piollaí a léiriú.

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú as?

Machnamh

(xi)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xiii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Aigéid agus Bunanna

Léaráid Tuairimí

21.6

pH 2–5

pH 12–14

Dearg

Aigéad lag
pH = 7

Táscaire
uilíoch

Táscaire
uilíoch

Uisce

Blas
searbh

Blas
leamh

Neodrach

Aigéad Bun

Litmeas
Fanann dearg
mar atá
Fanann gorm
mar atá

Sú líomóide

Bainne
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Achoimre – Aigéid agus Bunanna
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Aigéid
An haigéid is coitianta a gheofá i saotharlann
Bunanna
Alcailí
Scála pH a léamh
Aigéid a imoibríonn le bunanna
Aigéid a imoibríonn le carbónáití
Aigéid a imoibríonn le miotail
A dhéanamh amach an bhfuil gás hidrigine ann

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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22

Caibidil

Aistriú fuinnimh
in imoibrithe
ceimiceacha

 - Focail thábhachtacha

22.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Eisiteirmeach
(b) Inteirmeach
(c) Nascfhuinneamh
(d) Fuinneamh gníomhachtúcháin
(e) Léaráid de phróifíl fuinnimh

 - Príomhfhíricí

22.2 Cén cineál imoibriúcháin cheimicigh a ionsúnn fuinneamh agus a mbíonn
fuinneamh de dhíth le go dtarlóidh imoibriú?

22.3 Cén cineál imoibriúcháin a scaoileann fuinneamh ach nach mbíonn fuinneamh
de dhíth le go dtarlóidh sé?

22.4 Cuir tic leis na himoibrithe ceimiceacha eisteirmeacha sa liosta seo a leanas:
(a) Uisce atá ag reo
(b) Píosa adhmaid atá ag dó
(c) Fótaisintéis

☐
☐
☐

22.5 Is imoibriú ceimiceach inteirmeach í fótaisintéis. Mínigh an fáth atá leis.
22.6 Cá háit a mbeidh na táirgí i gcomhréir leis na himoibreáin i léaráid d'fhuinneamh
inteirmeach?

22.7 Cén tsiombail a úsáidtear chun athrú fuinnimh a chur in iúl in imoibriú
ceimiceach?
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Gníomhaíocht 22.1: Athruithe fuinnimh in imoibrithe ceimiceacha a
thabhairt faoi deara
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos do chuid torthaí sa ghreille thíos.
Imoibriú

Teocht °C tosaigh

Teocht °C deiridh

Inteirmeach nó
eisiteirmeach

A
B
C
D

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a bhain tú as?

Machnamh

(x)
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(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Léaráid Tuairimí

22.8

An méid is lú fuinnimh
a bhíonn ag teastáil ó
cháithníní a bhuaileann
faoina chéile

Fuinneamh
gníomhachtúcháin

Inteirmeach

Léaráid de
phróifíl
fuinnimh

Aistriú
fuinnimh

Naisc a
dhéanamh

Tinte ealaíne
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Achoimre – Aistriú fuinnimh in imoibrithe
ceimiceacha
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Imoibrithe eisiteirmeacha
Imoibrithe inteirmeacha
An próiseas lena mbristear naisc
An próiseas lena ndéantar naisc
Nascfhuinneamh
Léaráidí de phróifíl fuinnimh
Fuinneamh gníomhachtúcháin

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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23

Caibidil

An tionchar a bhíonn
ag ábhair ar an
timpeallacht

 - Focail thábhachtacha

23.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas in
úsáid agat:
(a) An Timpeallacht
(b) Eastóscadh
(c) Iompar
(d) Déantúsaíocht
(e) Amhábhair
(f) Saolré
(g) An fhorbairt inbhuanaithe
(h) Leictrealú
(i) Dáileadh
(j) Athchúrsáil
(k) Múiríniú

 - Príomhfhíricí

23.2 Cuir tic leis an rogha is inbhuanaithe sna cásanna seo a leanas:
(a) Nuair a thugaim lón chun na scoile liom, tugaim liom:
(i) Ceapaire a dhéantar sa bhaile.
(ii) Ceapaire a ceannaíodh i bpacáiste as féin.

☐
☐

(b) Tá cónaí orm gar don scoil. Tagaim ar scoil:
(i) de shiúl na gcos nó ar rothar.
(ii) i gcarr mo thuismitheoirí.

☐
☐

(c) Sa ghairdín sa bhaile:
(i) Spraeálaim luibhicíd chun fiailí a choinneáil faoi smacht.
(ii) Stoithim fiailí as an talamh de láimh.

☐
☐
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(d) Nuair a cheannóidh mé carr dom féin, ba mhaith liom:
(i) An carr is mó agus is tapúla.
(ii) Feithicil hibrideach nó atá tíosach ar bhreola.

☐
☐

(e) Ní mór dom cóipleabhar scoile a cheannach; ceannaím:

☐
☐

(i) An páipéar is deise.
(ii) Páipéar athchúrsáilte.

23.3 Líon isteach saolré an táirge:

Aisghabháil
ábhair

Pacáistiú
agus dáileadh

23.4 Léigh na smaointe seo a leanas agus luaigh cad is dóigh leat féin:
(a) Ní tharlóidh sé choíche
(b) Seans go dtarlóidh sé
(c) Tarlóidh sé faoi cheann 30 bliain
Cuir a, b nó c le gach abairt.
(i)

Carr leictreach a bheidh i ngach carr.

(ii)

Is tábhachtaí a bheidh fuinneamh ailtéarnach ná ola.

(iii)

Déanfar gach canna, páipéar agus mála a athchúrsáil.

(iv)

Rachaidh an aeráid in olcas.

(v)

Beidh daoine ina luí faoin ngrian i gcónaí.

(vi)

Leagfar na foraoisí báistí go léir.

(vii) Déanfaidh an chéad ghlúin eile cúram níos fearr den timpeallacht.
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Gníomhaíocht 23.1: Eastóscadh copair
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos na torthaí.

Ceist

(ix)

Ar tharla imoibriú, agus cén dath atá ar aon mhiotal a rinneadh nó atá le feiceáil?

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú as?

Machnamh

(xi)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?
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(xiii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 23.2: Páipéar a athchúrsáil
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos na torthaí.

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí
23.5

Bitheolaíoch

Athchúrsáil

An tionchar
a bhíonn ag
ábhair ar an
timpeallacht

Saolré
táirge

Forbairt
inbhuanaithe

Araid múirín

Aisghabháil
gháis
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Achoimre – An tionchar a bhíonn ag ábhair ar
an timpeallacht
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air seo

Tá deacrachtaí agam leis
seo

An fhorbairt inbhuanaithe
Saolré táirge
Eastóscadh miotail le laghdú ceimiceach
agus úsáid á baint as leictrealú
An tionchar a bhíonn ag eastóscadh ar an
timpeallacht
An fuinneamh a úsáidtear i ndéantúsaíocht, i
bpacáistiú agus i ndáileadh
Táirgí a dhéanamh as ábhair athchúrsáilte
Gás meatáin a dhéanamh agus an chaoi ar
feidir é a úsáid chun leictreachas a ghiniúint
nó mar fhoinse breosla do choirí
Múiríniú
Táirgí inbhuanaithe
Ábhair theicniúla
Ábhair bhitheolaíocha

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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Piarmheasúnú
D’ainm
Critéir Rathúlachta

Dáta: ____/____/______

Ainm do chomhdhalta
saotharlainne

Teideal na
hoibre

Cén chaoi ar chomhlíon an saothar oibre seo na critéir
rathúlachta?

Dhá phointe mhaithe

D’fhéadfaí a fheabhsú dá...

1

2

© Edco
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24

Caibidil

Tomhas cruinn a
dhéanamh

 - Focail thábhachtacha

24.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Fad
(b) Aonaid
(c) Opasaiméadar
(d) Roth tomhais
(e) Cailpéar Vernier
(f) Earráid nialasach
(g) Mais
(h) Meá
(i) Amadóir
(j) Meinisceas
(k) Sorcóir grádaithe

 - Príomhfhíricí

24.2 Luaigh trí shampla ina mbíonn géarghá le tomhas cruinn sa ghnáthshaol ó lá go
lá.
(i)
(ii)
(iii)

24.3 Cén buntáiste a bhaineann le córas Idirnáisiúnta na n-aonad a bheith againn?
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24.4 Liostaigh cúig thomhas a rinne tú agus luaigh na haonaid a d'úsáid tú.
Tomhas

Aonad

24.5 Tiontaigh (comhshóigh) 5.2 cm go mm.

24.6 Tiontaigh (comhshóigh) 92 mm go cm.

24.7 Tiontaigh (comhshóigh) 6.3 km go m.

24.8 Cé mhéad soicind atá i 3 seachtaine?
Tá 7 lá sa tseachtain, dá bhrí sin is ionann 3 seachtaine agus ___ lá
Tá 24 uair an chloig sa lá, dá bhrí sin is ionann 3 seachtaine agus ___uair
Tá 60 nóiméad in uair an chloig, dá bhrí sin is ionann 3 seachtaine
agus ___ nóiméad
Tá 60 soicéad i nóiméad, dá bhrí sin is ionann 3 seachtaine agus ___ soicind

24.9 Ríomh an toirt atá ag bosca dronuilleogach ag a bhfuil na toisí seo a leanas: fad
2 m, leithead 60 cm, airde 15 cm. (Tabhair do d'aire: Tá rud éigin sa cheist seo
a d'fhéadfadh tú a chur amú. Ní mór duit m a athrú go cm. Déan deimhin de go
bhfuil na haonaid go léir mar a chéile.)

24.10 Ríomh an toirt atá ag ciúb ag a bhfuil fad sleasa 25 cm.
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Gníomhaíocht 24.1: Tomhas a dhéanamh gan uirlisí tomhais
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii)

Cén tuar a rinne tú?

(iv)

Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi)

Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Rud

Toisí do ghrúpa féin

Toisí na ngrúpaí eile

Bosca lóin
Postaí cúil
Rothar

(vii)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

(viii) Ceisteanna
(a) Arbh ionann go díreach bhur gcuid toisí agus toisí na ngrúpaí eile?

(b) Murarbh ionann, cén difear a bhí ann?

(c) Cén fáth a mbeadh difríochtaí beaga sna toisí?
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Machnamh

(ix) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(x)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xi)

Dá mbeifeá á déanamh arís, cad eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 24.2: Toirt cloiche bige a thomhas
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii)

Cén tuar a rinne tú?

(iv)

Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi)

Breac síos na torthaí.
Leibhéal an uisce sular leagadh an chloch isteach sa channa sceite:
Leibhéal an uisce tar éis an chloch a leagan isteach sa channa sceite:

Toirt na cloiche:
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(vii)

Tarraing léaráid shimplí den ghníomhaíocht seo agus cuir lipéid uirthi.

(viii) Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

(ix)

Ceisteanna
(a) Conas a chinntigh tú go raibh an t-uisce cothrom leis an ngob?

(b) Conas a léigh tú leibhéal an uisce sa sorcóir grádaithe?

(c) Cad a rinne tú ionas nach ndéanfadh an chloch plab nuair a leagadh isteach sa
channa sceite í?

Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii)

Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid tuairimí

24.11 Líon isteach na boscaí folmha.

Is í an uirlis atá ann rialóir/slat

Is é an t-aonad atá ann...........................

mhéadair.........................................../

.......................................................................

.................................................................

Fad slí

Is é an t-aonad atá ann...........

Is é an t-aonad atá ann cm 2/

........................................................

.................................................

Fad ama
Achar
Amadóir
Tomhas

Is é an t-aonad atá ann g/

Is é an t-aonad atá ann cm 3/

...................................................

...............................................

Mais

Is í an uirlis atá ann meá

Toirt

Is í an uirlis atá ann................
...................................................
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Achoimre – Tomhas cruinn a dhéanamh
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith agam
air seo

Tá deacrachtaí
agam leis seo

An tábhacht a bhaineann le tomhas cruinn a
dhéanamh
An fáth a bhfuil córas Idirnáisiúnta na n-aonad de
dhíth
Km a thiontú go m agus cm a thiontú go mm
Líon na soicindí i seachtain a ríomh
Fad a thomhas
Mais a thomhas
Am a thomhas
Achar a thomhas
Toirt a thomhas

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú

176

Physics_Chapter 24 Gaeilge.indd 176

06/03/2017 13:10

25

Caibidil

Cad is dlús ann
agus cén fáth a
shnámhann rudaí
áirithe?
 - Focail thábhachtacha

25.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:

(a) Dlús
(b) Snámhacht

 - Príomhfhíricí

25.2 Cé acu is troime le hiompar: mála scoile lán le glasraí, nó mála scoile atá pulctha
le ciarsúir pháipéir? Mínigh do fhreagra.

25.3 Is cúpla comhionann iad Emma agus Naomi agus tá siad ag dul ar saoire agus tá

na héadaí céanna á dtabhairt leo acu i málaí taistil atá go díreach mar a chéile.
Líonann Emma an mála taistil go deas néata. Caitheann Naomi na héadaí go léir
isteach sa mhála ar nós cuma liom.

(a) An mbeidh an mhais chéanna ag an dá mhála taistil? Mínigh.

(b) An mbeidh an dlús céanna ag an dá mhála taistil? Mínigh.

25.4 Athraíonn dlús uisce nuair a athraíonn teocht an uisce. Cén teocht ag a mbíonn
an dlús is mó ag uisce?

25.5 Cuir tic sa bhosca ceart le léiriú an bhfuil gach ceann de na ráitis seo a leanas fíor
nó bréagach:

Fíor
(a) Téann corc go tóin poill in ola phairifín.
(b) Téann oighear go tóin poill in ola phairifín.
(c) Téann oighear go tóin poill in uisce.
(d) Snámhann ola phairifín ar bharr uisce.
(e) Snámhann ór ar bharr uisce.

☐
☐
☐
☐
☐

Bréagach

☐
☐
☐
☐
☐
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25.6 Bain úsáid as cur chuige matamaiticiúil agus mínigh cad is dlús ann.

25.7 Breac síos dhá thacar aonad lenar féidir dlús a thomhas:
(i)

(ii)

25.8 Líon isteach na bearnaí sna habairtí seo a leanas:
(a) Snámhann soladach ar leacht má bhíonn an

(b) Snámhann leacht ar bharr leachta eile má bhíonn an leacht ar bharr

25.9 Fuair dalta amach go raibh mais 120 g ag 100 cm3 de leacht. Ríomh dlús an
leachta sin.

25.10 Tá dlús 12 g cm‒3 ag substaint. Ríomh an mhais a bheadh ag 10 cm3 den
tsubstaint sin.

25.11 Tá dlús 4 g cm‒3 ag cloch. Ríomh toirt na cloiche sin má tá mais 160 g aici.

Gníomhaíocht 25.1: An gaol atá idir mais agus toirt
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?
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Cad is dlús ann agus cén fáth a shnámhann rudaí áirithe?
(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Luachanna maise (g)

Toirt na meáchan (cm3)

25
50
100
200
500

(vii) Tarraing graf agus luachanna na maise ar an ais y agus luachanna na toirte ar an
ais x.

(viii) Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

(ix)

Ceist

Cén fáth ar roghnaigh tú cm3 mar aonad toirte don ghníomhaíocht seo?
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Machnamh

(x)

(xi)

•
•

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 25.2: An fáth a shnámhann rudaí áirithe agus a dtéann
rudaí eile go tóin poill a fhiosrú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Breac síos na torthaí ach tic a chur sa cholún cuí.
Rud

Snámh ar uisce

Snámh ar ola

Ciúb oighir
Corc
Meáchan práis

(vii) Ceisteanna
(a)

Cad a thug tú faoi deara nuair a dhoirt tú uisce ar bharr na hola sa tríú heascra?

(b)

Cad is féidir a dhéanamh amach ón rud a thug tú faoi deara i gceist (a) thuas (a)?
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Cad is dlús ann agus cén fáth a shnámhann rudaí áirithe?
(c)

Cad is féidir a dhéanamh amach ó na torthaí a bhreac tú síos sa tábla do cheist
(vi)?

Machnamh

(viii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(ix)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(x)

Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Léaráid tuairimí
25.12

Toirt=

mais

mais = dlús × ...............................

Dlús=

mais
Snámhánn solad ar leacht má

Is é an t-aonad g cm −3

......................................
Dlús

Is é an t-aonad ........................

Ní shnámhánn solad ar leacht
má ...........................................
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Achoimre – Cad is dlús ann agus cén fáth a
shnámhann rudaí áirithe?
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith agam
air seo

Tá deacrachtaí
agam leis seo

An chiall atá le dlús
Aonaid dlúis
Dlús a ríomh
Mais a ríomh
Toirt a ríomh
Snámhacht

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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26

Caibidil

Luas agus
luasghéarú a
thomhas

 - Focail thábhachtacha

26.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:

(a) Luas
(b) Treoluas
(c) Luasghéarú
(d) Gluaisne chiorclach
(e) Gluaisne chreathúil
(f) Gluaisne líneach

 - Príomhfhíricí

26.2 Tá trí chineál dhifriúla gluaisne ann. Tabhair dhá shampla de:
(a) Rudaí a chreathann agus iad ag gluaiseacht:
(i)
(ii)
(b) Rudaí a ghluaiseann i gciorcail:
(i)
(ii)
(c) Rudaí a ghluaiseann i líne dhíreach:
(i)
(ii)

26.3 Cuir na ráitis seo a leanas in ord 1-6; tosaigh leis an gceann is moille (1) agus
críochnaigh leis an gceann is tapúla (6).
Ord (1–6, is moille go is tapúla)
Scairdeitleán agus í ag eitilt ar lánluais
Seilmide agus í ag gluaiseacht ar lánluais
Rothaí agus í ag troitheáil chomh tapa agus is
féidir
Duine atá ag siúl chomh tapa agus is féidir
Luas taistil an tsolais
Carr rásaíochta agus í ag gluaiseacht ar lánluais
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26.4 Líon isteach na bearnaí seo a leanas:
(a) luas =

/

Is é an t-aonad a ghabhann le luas

.

(b) Is éard is treoluas ann

Is é an t-aonad a ghabhann le treoluas
(c) Luasghéarú =
ar an luas athrú.

‒

.
/ Am a ghlacann sé

Is é an t-aonad a ghabhann le luasghéarú

.

26.5 Líon isteach an tábla seo a leanas ach na luachanna go léir atá ann a thiontú go
méadair.
Luach

Luach i méadair

67 cm
8 cm
125 cm
78.5 cm
4 km
2.57 km
100 km
200.7 km

Roinnt ríomhanna a d'fhéadfá a dhéanamh:

26.6 Ríomh luas cairr a thaistealaíonn 600 m i dtréimhse 20 s.

26.7 Ríomh luas traenach a thaistealaíonn 8 km i dtréimhse 2 n.

26.8 Cén fad ama a ghlacann sé ar charr atá ag taisteal ag luas 36 ms‒1 fad slí 720 m a
thaisteal?
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26.9 Ríomh an fad slí a thaistealaíonn duine atá ag rith ag luas 5 ms‒1 ar feadh 90
nóiméad.

26.10 Feictear carr ag taisteal ag luas 4 ms‒1. Tar éis 9 s feictear an carr ag taisteal ag
luas 40 ms‒1. Ríomh luasghéarú an chairr.

26.11 Tosaíonn traein ag taisteal ó bheith ina stad i stáisiún agus tar éis 2 nóiméad tá
sí ag gluaiseacht ag 60 ms‒1. Ríomh luasghéarú na traenach sin.

26.12 Feictear carr ag taisteal ag luas 35 ms‒1. Tar éis tréimhse 11 s d'athraigh luas an
chairr go 2 ms‒1. Ríomh an luasghéarú.

Gníomhaíocht 26.1: An gaol idir fad slí agus fad ama
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?
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(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht. (Freagra féideartha: Déan deimhin de
go siúlann nó go ritheann na daltaí uile an 50 m céanna. Na bíodh daltaí áirithe
ag rith le fána agus daltaí eile ag rith i gcoinne an aird.)

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Fad slí (m)

Am a ghlacann sé an fad
slí a bhaint amach de shiúl
na gcos (s)

Am a ghlacann sé an fad
slí a bhaint amach ag rith
(s)

10
20
30
40
50

(ix)

Tarraing graf a léiríonn an dalta agus é/í ag siúl (am ar an ais x, fad slí ar an ais y).
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Luas agus luasghéarú a thomhas
(x)

Tarraing graf a léiríonn an dalta agus é/í ag rith (am ar an ais x, fad slí ar an ais y).

(xi)

Ceisteanna
(a) Conas ar éirigh leat na faid slí sin a mharcáil go cruinn?

(a)

Conas ar éirigh leat na luachanna ama a thomhas go cruinn?

Machnamh

(xii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(xiii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xiv) Dá mbeifeá á déanamh arís, cad eile a dhéanfá?
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Gníomhaíocht 26.2: Luasghéarú a thabhairt faoi deara
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Cuir na ceithre ghraf a fuair tú ón trealamh logála sonraí i gcomparáid lena chéile
agus freagair na ceisteanna seo a leanas:
(a) An bhfuil an cruth céanna ar na graif?
(b) Cén difear atá idir na graif?
(c) Cén uillinn de chlaonadh a thug an luasghéarú ba mhó?

Machnamh

(viii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(ix)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(x)

Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

26.13

am =
luas =

fad =................3 ................

F
L 3A

Luasghéarú is ea.................

Luas

.............................................
Treoluas is ea.........................
..........................................

luasghéarú = .......................2............................

..................................
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Achoimre – Luas agus luasghéarú a thomhas
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith agam
air seo

Tá deacrachtaí
agam leis seo

An bhrí atá le luas
An bhrí atá le treoluas
An bhrí atá le luasghéarú
Luas a ríomh
Treoluas a ríomh
Luasghéarú a ríomh
Graf a tharraingt ar ghrafpháipéar

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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27

Caibidil

Fórsa, saothar,
cumhacht agus brú

 - Focail thábhachtacha

27.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Fórsa
(b) Móimint fórsa
(c) Luamhán
(d) Saothar
(e) Brú
(f) Cumhacht
(g) Síneadh

 - Príomhfhíricí

27.2 Líon isteach an tábla ach an focal mais nó an focal meáchan a scríobh sa cholún
atá ar thaobh na láimhe deise ionas go mbeidh sé ag teacht le taobh na láimhe
clé.
Mais / Meáchan
Tomhaistear i niútan
An méid damhna atá i rud
Éiríonn sé níos lú de réir mar a ghluaistear in airde ó
leibhéal na talún
Ní bhaineann treo leis
Tá treo aige a théann i dtreo an Domhain
Tarraingt an Domhain ar rud
Fanann sé gan athrú
Tomhaistear i ngraim nó i gcileagraim é

27.3 Cén meáchan atá ag rud ag a bhfuil mais 8.5 kg?

27.4 Ríomh an meáchan atá ag rud ag a bhfuil mais 400 g?
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27.5 Tá fórsa 500 N i bhfeidhm ar achar 25 m2. Ríomh an brú.

27.6 Ríomh an brú a bheadh ar an talamh dá ndéanfadh duine ag a bhfuil meáchan
450 N á cothromú féin ar sháil bhróige ardsáile amháin. Is ionann achar sháil na
bróige agus 1 cm2.

27.7 Ríomh an brú a bheadh ar an talamh dá seasfadh eilifint ag a bhfuil meáchan
45 000 N ar aon chos amháin. Is ionann achar coise eilifinte agus 450 cm2.

27.8 Táthar ag úsáid fórsa 70 N chun rud a bhogadh fad slí 30 m. Ríomh an saothar a
chaitear leis.

27.9 Ríomh an saothar a chaitear nuair a bhogann fórsa 25 N rud fad slí 60 cm.

27.10 Táthar ag úsáid fórsa 10 N chun rud a bhogadh fad slí 20 m i dtréimhse 5
shoicind. Ríomh:
(a) An saothar a chaitear leis.

(b) Luach na meánchumhachta.

Gníomhaíocht 27.1: An gaol atá idir meáchan agus mais
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?
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(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Tarraing graf agus luachanna na maise ar an ais x agus luachanna an mheáchain
ar an ais y.

(viii) Ceisteanna
(a) An ndearna tú an mhais a thomhas i gcileagraim nó i ngraim? __________________
(b) Cén fáth ar roghnaigh tú an t-aonad tomhais sin?

Machnamh

(ix) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
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(x)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xi)

Dá mbeifeá á déanamh arís, cad eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 27.2: An gaol atá idir sprionga a shíneadh agus an fórsa a
úsáidtear a fhiosrú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Luach an mheáchain (fórsa) (N)

Luach an sínidh (cm)
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(ix)

Cuir graf le chéile de do chuid torthaí.
y

x

(x)

Tarraing léaráid shimplí den trealamh agus cuir lipéid uirthi.
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(xi)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

(xii) Ceisteanna
(a) Conas a d'athraigh tú luach an fhórsa a úsáideadh chun an sprionga a shíneadh?

(b) Conas a rinne tú síneadh an sprionga a thomhas?

(c) Cén buntáiste a bhain le saighead a bheith ar thaobh an choimeádáin ina raibh na
meáchain?

Machnamh

(xiii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(xiv) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xv) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 27.3: Móimint fórsa a léiriú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?
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(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos.
Suíomh ón
mbacán (cm)

Fórsa á mhíniú i bhfocail

20
40
60
80

(viii) Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

Machnamh

(ix) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(x)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xi)

Dá mbeifeá á déanamh arís, cad eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

27.11

Léiríonn móimint fórsa
dúinn .................................

Robert

............................................

............................................

............................................

Tá sínead sprionga
Aonad fórsa is ea

comhréireach

............................................

........................ ...................
Fórsa

............................................

Obair =.............................X

Aonad brú is ea

........................ ...................

............................................

............................................

Brú is ea
............................................

Aonad oibre is ea ...........
...............................................

Aonad cumhachta is ea

Cumhacht is ea................

...............................................

...............................................
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Achoimre – Fórsa, saothar, cumhacht agus brú
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith agam air
seo

Tá deacrachtaí agam leis
seo

Fórsa
Luamhán
Móimint fórsa
Brú
Obair
Cumhacht
Meáchan
Mais
Teorainn leaisteach

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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28

Caibidil

Fuinneamh

 - Focail thábhachtacha

28.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Fuinneamh
(b) Caomhnú fuinnimh
(c) Ídiú fuinnimh
(d) Athrú fuinnimh
(e) Éifeachtúlacht fuinnimh

 - Príomhfhíricí

28.2 Tarraingt líne idir gach cineál fuinnimh atá ar an taobh clé agus an míniú atá air
ar an taobh dheis.
Baineann sé seo le rudaí atá ag gluaiseacht

Fuinneamh ceimiceach

Bíonn sé seo sa bhia a ithimid

Fuinneamh gréine

Scaoiltear é seo saor agus adaimh á ndeighilt

Fuinneamh cinéiteach

Tagann sé ón ngrian

Fuinneamh fuaime

Baineann sé seo le sreanga a bhíonn ag creathadh ar ghiotár

Fuinneamh teasa

Ardaíonn leibhéal an mhearcair i dteirmiméadar mar gheall air seo

Fuinneamh núicléach

28.3 Tá liosta feistí leictreacha sa tábla thíos. Athraíonn siad go léir fuinneamh
leictreach go cineálacha eile fuinnimh. Líon isteach an tábla ach an cineál eile
fuinnimh a bhreacadh isteach.
Fuinneamh leictreach ó ...

An cineál fuinnimh a dhéantar as ...

Tóstaer
Bleibín
Teilifís
Folúsghlantóir
Callaire fuaime
Scian spólta leictreach
Iarann leictreach
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28.4 Is féidir le fuinneamh rud a chur ag gluaiseacht. Cén cineál fuinnimh is cúis le
gach ceann de na gluaiseachtaí seo a leanas?

(a) Lámha an chloig
(b) Gal ag éirí as citeal
(c) Aer te a bheith á séideadh amach ag triomadóir gruaige
(d) Luáin ar radaiméadar Crookes a bheith ag rothlú
(e) Daoine ag siúl
(f) Fuaim ó fhidil
Cur amú fuinnimh úsáidigh a laghdú

28.5 Luaigh dhá rud a d'fhéadfaí a dhéanamh sa bhaile chun cur amú fuinnimh
úsáidigh a laghdú.
(i)
(ii)

28.6 Luaigh dhá rud a d'fhéadfaí a dhéanamh ar scoil chun cur amú fuinnimh
úsáidigh a laghdú.
(i)
(ii)

28.7 Luaigh dhá rud a d'fhéadfadh tiománaithe cairr a dhéanamh ar scoil chun cur
amú fuinnimh úsáidigh a laghdú.
(i)
(ii)

28.8 Freagair na ceisteanna seo a leanas ar ghriantéitheoir uisce.
(a) Cén cineál fuinnimh a fhaighimid ón nGrian?
(b) Cén t-ábhar a úsáidtear chun píobáin a dhéanamh do griantéitheoirí uisce?
(c) Cén t-athrú (tiontú) fuinnimh a tharlaíonn i ngriantéitheoir uisce?
(d) Luaigh dhá úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an uisce te a gheofaí ó ghriantéitheoirí uisce.
(i)
(ii)
Scéal an dineamó rothair

28.9 Tar éis an bricfeasta a ithe téann tú chun na scoile ar do rothar agus gineann an

dineamó leictreachas chun solas an rothair a lasadh. Líon isteach na cineálacha
fuinnimh atá fágtha ar lár thíos.
Fuinneamh ceimiceach
fuinneamh
fuinneamh
fuinneamh
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28.10 Cad a thugann ar an maighnéad casadh laistigh den dineamó?

28.11 Luaigh dhá shampla d'ídiú fuinnimh a tharlaíonn agus tú ag casadh troitheáin
do rothair.
(i)
(ii)

28.12 Taistealaíonn fuaim tríd an aer ag luas um 340 ms‒1. Cén fad slí a thaistealódh
fuaim san aer i dtréimhse:
(a) 2 shoicind
(b) 10 soicind
(c) 1 nóiméad
(d) 5 nóiméad

28.13 Creathadh is cúis le fuaim. Cén cineál fuinnimh a bhaineann le creathadh?
28.14

Taistealaíonn scairdeitleáin, diúracáin agus roicéid níos tapúla ná luas
fuaime san aer. Déan taighde ar na focail a úsáidtear chun cur síos a
dhéanamh ar rud a thaistealaíonn níos tapúla ná luas fuaime san aer.

Gníomhaíocht 28.1: Feiste a dhearadh a thiontódh fuinneamh ó chineál
amháin go cineál eile
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a bhain tú?
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(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vi) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos a bhfaca thú.

(vii) Tarraing léaráid shimplí den trealamh a d'úsáid tú agus cuir lipéid uirthi.

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

(xi)

Ceisteanna
(a) Ní scallann an fuinneamh solais go léir ón lanpa ar na grianchealla. Conas a
chinnteofá go scallfadh níos mó den fhuinneamh solais ar na grianchealla?

(b) Is féidir grianchealla a nascadh le chéile chun cill le hachar dromchla níos mó a
dhéanamh. An bhfuil aon srian praiticiúil leis an méid ba chóir a bheith i ngrianchill?
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(c) Cén t-ábhar a bheadh oiriúnach do liáin an ghaothráin? An molfá lián a dhéanfaí as
miotal láidir nó lián a dhéanfaí as plaisteach éadrom? Cén fáth?

Machnamh

(xii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(xiii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xiv) Dá mbeifeá á déanamh arís, cad eile a dhéanfá?

Léaráid Tuairimí

28.15

Cineálacha fuinnimh is ea

...................................................,

...................................................., ....................................................
...................................................,

..................................................

...................................................,

.................................................

...................................................,

..................................................

....................................................,

.................................................

Ní ídítear fuinneamh riamh,
athraíonn sé ............................................
......................................................................

Ídiú fuinnimh is ea ................................
Fuinneamh

......................................................................
......................................................................

Ciallaíonn níos lú ídiú fuinnimh go mbeidh níos mó .....................................
............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Achoimre – Fuinneamh
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith agam air
seo

Tá deacrachtaí agam leis
seo

Fuinneamh
Caomhnú Fuinnimh
Ídiú fuinnimh
Athrú fuinnimh
Éifeachtúlacht fuinnimh

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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29

Caibidil

Teocht

 - Focail thábhachtacha

29.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:

(a) Teas
(b) Teocht
(c) Teirmiméadar
(d) Leathadh
(e) Crapadh
(f) Teas folaigh

Príomhfhíricí

29.2 Luaigh trí shampla ina ndéantar fuinneamh teasa a thiontú go cineálacha eile
fuinnimh.
(i)
(ii)
(iii)

29.3 Tarraing líne idir abairtín atá ar an taobh clé agus an téarma a fhreagraíonn dó
ar an taobh dheis.

Mothú tinn
Scála chun teocht a thomhas
Rud chun teocht a thomhas
An teocht chéanna le ‒40°F
Dearbhnialas
Cineál teirmiméadair

Teirmiméadar
°C
Leacht i ngloine
Teocht ard an choirp
‒273.15°C
‒40°C

29.4 Tá a fhios againn go leathnaíonn soladaigh, leachtanna agus gáis nuair a

théitear iad agus go gcrapann siad nuair a fhuaraítear iad. Agus é i do cheann
agat, mínigh go hachomair na nithe seo a leanas:

(a) Nuair a cheannaíonn tú uisce i mbuidéal sa siopa ní bhíonn an buidéal lán go béal
riamh.
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(b) Bíonn bearnaí beaga i ráillí an iarnróid.

(c) Is féidir le leibhéal an mhearcair éirí nó titim i dteirmiméadar.

(d) Bíonn cáblaí leictreachais ábhairín liobarnach idir na piolóin.

Gníomhaíocht 29.1: Teocht rudaí a thomhas
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.
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(viii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Rudaí

Do thomhas:
Teocht (°C)

Tomhas do chomhdhalta:
Teocht (°C)

Aer
Uisce te ón sconna
Uisce fuar ón sconna
Uisce fuar ón gcuisneoir
Oighear ón reoiteoir

(ix)

Ceisteanna
(a) Ar raibh difríocht idir do chuid torthaí féin agus torthaí do chomhdhalta?
(b) Cén chúis a bheadh leis na difríochtaí sin?

(x)

Tarraing léaráid shimplí den teirmiméadar saotharlainne a d'úsáid tú agus cuir
lipéid uirthi.

(xi)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Machnamh

(xii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
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(xiii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xiv) Dá mbeifeá á déanamh arís, cad eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 29.2: Fiosrú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann téamh
agus fuarú soladach isteach ar leathnú agus ar chrapadh na soladach sin
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos a bhfaca tú.
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(xi)

Tarraing léaráid shimplí den trealamh agus cuir lipéid uirthi.

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Gníomhaíocht 29.3: Fiosrú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann
téamh agus fuarú leachtanna isteach ar leathnú agus ar chrapadh na
leachtanna sin
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?
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(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos a bhfaca tú.

(ix)

Tarraing léaráid shimplí den trealamh agus cuir lipéid uirthi.

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Gníomhaíocht 29.4: Fiosrú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann téamh
agus fuarú gás isteach ar leathnú agus ar chrapadh na ngás sin
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a bhain tú?
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(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos a bhfaca tú.

(ix)

Tarraing léaráid shimplí den trealamh agus cuir lipéid uirthi.

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Machnamh

(xi) Cén dá rud a thaitin leat faoi ghníomhaíochtaí 29.2, 29.3 agus 29.4?

•
•
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(xii) Cad a bhí deacair faoi na gníomhaíochtaí seo, dar leat?

(xiii) Dá mbeifeá ag déanamh na ngníomhaíochtaí seo arís, céard eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 29.5: A thaispeáint nach ionann rud a théamh agus an
teocht a athrú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v) Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Breac síos na torthaí.
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(viii) Sa spás seo thíos tarraing léaráid shimplí den ghaireas a d'úsáid tú don
ghníomhaíocht seo.

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

29.5

Aonad teochta is ea
...................................................

Nuair a théitear solaid,
Teocht is ea tomhas de

leachtanna agus gásanna,

................................................................

tarlaíonn ........................................
............................................................

Fuinneamh teasa

Nuair a fhuaraítear solaid,
Teas folaigh is ea nuair a
athraíonn teas ........................ agus
ní .............................................................

leachtanna agus gásanna,
tarlaíonn .............................................
.................................................................
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Achoimre – Teas
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith agam air
seo

Tá deacrachtaí agam leis
seo

Teas
Teocht
Teirmiméadar
Leathadh
Crapadh
Teas folaigh

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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30

Caibidil

Leictreachas –
sruthleictreachas

 - Focail thábhachtacha

30.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Sruth
(b) Difríocht poitéinsil
(c) Voltas
(d) Friotaíocht
(e) Aimpmhéadar
(f) Voltmhéadar
(g) Óm-mhéadar

 - Príomhfhíricí

30.2 Tarraing líne idir an míniú atá ar an taobh clé agus an téarma a fhreagraíonn dó
ar an taobh dheis.
Aonad srutha

Óm

Aonad difríochta poitéinsil

Aimpéar

Aonad friotaíochta

Voltmhéadar

Uirlis chun sruth a thomhas

Óm-mhéadar

Uirlis chun difríocht poitéinsil a thomhas

Volta

Uirlis chun friotaíocht a thomhas

Aimpmhéadar
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30.3 Líon isteach an tábla thíos ach siombail na huirlise a tharraingt .
Ainm na huirlise

Siombail

Lampa filiméid

Friotóir

Aimpmhéadar

Óm-mhéadar

Cadhnra

Lasc

Friotóir inathraithe

Voltmhéadar

30.4 Bain úsáid as an triantán foirmí thíos chun an tábla seo a leanas a líonadh,
(i)‒(ix).
V
I×R
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Leictreachas – sruthleictreachas

Difríocht poitéinsil (volta)

Sruth (aimpéar)

Friotaíocht (óm)

12

2

(i)

12

(ii)

10

(iii)

5

46

6

0.5

(iv)

6

(v)

200

(vi)

0.02

1000

230

10

(vii)

230

(viii)

100

(ix)

0.5

10 000

Gníomhaíocht 30.1: Ciorcad leictreach a léiriú
(i)

An dáta a rinneadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.
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(viii) Breac síos a bhfaca tú.

(ix)

Tarraing léaráid shimplí de chiorcad an ranga agus cuir lipéid uirthi (ní gá gach
aon sreang a chur san áireamh).

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Machnamh

(xi)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xiii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Gníomhaíocht 30.2: Sruth a thomhas
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?
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(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Breac síos na torthaí.

(viii) Sa spás seo thíos tarraing léaráid shimplí den ghaireas a d'úsáid tú don
ghníomhaíocht seo.

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

(x)

Ceisteanna
(a) De réir mar a d'athraigh tú an t-aschur ón soláthar cumhachta, cad a thug tú faoi
deara faoin mbolgán?
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(b) De réir mar a d'athraigh tú an t-aschur ón soláthar cumhachta, cad a thug tú faoi
deara faoin léamh ar an aimpmhéadar?

(c) Cén patrún a thug tú faoi deara faoin léamh ar an aimpmhéadar agus faoi ghile an
bholgáin?

(d) Ar scéal eile a bheadh ann dá gcuirfeá an t-aimpmhéadar ar an taobh eile den
bholgán filiméid? Cén fáth?

Gníomhaíocht 30.3: Voltas a thomhas
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Breac síos na torthaí.
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(viii) Sa spás seo thíos tarraing léaráid shimplí den ghaireas a d'úsáid tú don
ghníomhaíocht seo.

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

(x)

Ceisteanna
(a) De réir mar a d'athraigh tú an t-aschur ón soláthar cumhachta, cad a thug tú faoi
deara faoin mbolgán?

(b) De réir mar a d'athraigh tú an t-aschur ón soláthar cumhachta, cad a thug tú faoi
deara faoin léamh ar an voltmhéadar?

(c) Cén patrún a thug tú faoi deara faoin léamh ar an voltmhéadar agus faoi ghile an
bholgáin?

(d) Ar scéal eile a bheadh ann dá gcuirfeá an voltmhéadar ar an taobh eile den bholgán
filiméid, san áit ar chuir tú an t-aimpmhéadar i ngníomhaíocht 30.2? Cén fáth?
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Machnamh

(xi) Cén dá rud a thaitin leat faoi ghníomhaíochtaí 30.2 agus 30.3?

•
•
(xii) Cad a bhí deacair faoi ghníomhaíochtaí 30.2 agus 30.3, dar leat?

(xiii) Dá mbeadh gníomhaíochtaí 30.2 agus 30.3 á ndéanamh agat arís, cad eile a
dhéanfá?

Gníomhaíocht 30.4: An gaol atá idir sruth agus difríocht poitéinsil a
fhiosrú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.
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(viii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Difríocht poitéinsil (volta)

Sruth (aimpéar)

(ix)

Léirigh do thorthaí ar ghraf (difríocht poitéinsil ar an ais y agus sruth ar an ais x).

(x)

Tarraing léaráid shimplí den chiorcad agus cuir lipéid uirthi.

(xi)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?
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(xii) Ceisteanna
(a) Conas is féidir méid an tsrutha atá ag sreabhadh sa chiorcad a athrú?

(b) Cad a dhéanann an lasc chun stop a chur le sreabhadh an tsrutha?

(e) Conas is féidir a chinntiú nach n-athródh teocht an fhriotóra?

Machnamh

(xiii) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

(xiv) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xv) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?

Léaráid Tuairimí

30.5

An t-aonad atá ann

An t-aonad atá ann

......................................

......................................

Difríocht póitéinsil

Sruth

.........................................

Tomhaistear le ........
......................................

An t-aonad atá ann

....................................

V
I 3 R

Frithíocht

Tomhaistear le........
......................................

Tomhaistear le ........
......................................
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Achoime – Leictreachas – sruthleictreachas
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air seo

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Sruth
Difríocht poitéinsil
Voltas
Friotaíocht
Sruth a thomhas le haimpmhéadar
Difríocht poitéinsil a thomhas le voltmhéadar
Ríomhanna a dhéanamh le:

V
I×R

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•
Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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31

Caibidil

Ceisteanna a
bhaineann le
leictreachas a
ghiniúint agus a úsáid

 - Focail thábhachtacha

31.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Breoslaí iontaise
(b) Breoslaí núicléacha
(c) Fuinneamh geoiteirmeach
(d) Grianchealla
(e) Cumhacht leictreach
(f) Vata
(g) Cileavatuair
(h) Inbhuanaitheacht

 - Príomhfhíricí

31.2 Ríomh an chumhacht a úsáideann fearas leictreach a úsáideann 6 aimpéar
srutha agus é i gceangal le soláthar 230 volta.

31.3 Ríomh an chumhacht a úsáideann fearas leictreach a úsáideann 2 aimpéar
srutha agus é i gceangal le soláthar 110 volta.

31.4 Ríomh an chumhacht a úsáideann fearas leictreach a úsáideann 0.2 aimpéar
srutha agus é i gceangal le soláthar 12 volta.
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31.5 Ríomh an sruth a úsáideann citeal leictreach ag a bhfuil rátáil 1150 vata agus é
i gceangal le soicéad 230 volta.

31.6 Ríomh an sruth a úsáideann teilifíseán réscáileáin ag a bhfuil rátáil 115 vata
agus é i gceangal le soicéad 230 volta.

31.7 Ríomh an sruth a úsáideann folúsghlantóir ag a bhfuil rátáil 24 vata agus é i
gceangal le soicéad 12 volta i gcarr.

31.8 Ríomh an difríocht poitéinsil a bheadh ann nuair úsáideann bolgán cairr 30
vata sruth 2.5 aimpéar.

31.9 Ríomh an difríocht poitéinsil a bheadh ann nuair úsáideann bolgán 11 vata
sruth 0.05 aimpéar.

31.10 Ríomh an difríocht poitéinsil a bheadh ann nuair úsáideann gaireas 660 vata
sruth 6 aimpéar.

31.11 Tá rátáil chumhachta 2.8 kW ag citeal leictreach. Úsáidtear an citeal chun
uisce a fhiuchadh ar feadh uair an chloig san iomlán gach lá sa tseachtain.
(a) Ríomh líon na n-aonad leictreachais a úsáidtear sa tseachtain.
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(b) Ríomh an costas iomlán más é 18 cent an costas atá ar 1 kWh.

31.12 Tá rátáil chumhachta 5 kW ag cithfholcadán leictreach. Úsáidtear an
cithfholcadán ar feadh uair an chloig san iomlán gach lá sa tseachtain ar
feadh ceithre seachtaine.
(a) Ríomh líon na n-aonad leictreachais a úsáidtear sna ceithre seachtaine.

(b) Ríomh an costas iomlán más é 18 cent an costas atá ar 1 kWh.

31.13 Tá rátáil chumhachta 800 W ag fearas leictreach. Úsáidtear an fearas ar feadh
1.5 uair an chloig san iomlán gach lá sa tseachtain ar feadh ocht seachtaine.
(a) Ríomh líon na n-aonad leictreachais a úsáidtear sna hocht seachtaine.

(b) Ríomh an costas iomlán más é 18 cent an costas atá ar 1 kWh.

Gníomhaíocht 31.1: Leictreachas a ghiniúint
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?
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(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos a bhfaca tú.

(ix)

Tarraing léaráid shimplí den trealamh a d'úsáid tú agus cuir lipéid uirthi.

(x)

Ceisteanna
(a) Cad a thugann tú faoi deara faoin ilmhéadar má bhogann tú an maighnéad níos
tapúla?

(b) Cad a thugann tú faoi deara faoin ilmhéadar má úsáideann tú maighnéad níos
cumhachtaí?

(c) An mbeadh aon difear ann dá mbainfí úsáid as maighnéad de chruth eile?
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(d) An mbeadh aon difear ann dá mbeadh an píosa sreinge ní b'fhaide?

(e) Cad a thugann tú faoi deara má bhogann tú an tsreang seachas an maighnéad?

(f) D'fhéadfaí vearnais, ar cineál péinte atá ann, a úsáid mar insliú ar shreang chopair.
Cén fáth, dar leat, a bhfuil an cineál sin sreinge úsáideach sa ghníomhaíocht thuas?

(xi)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Gníomhaíocht 31.2: Leictreachas a ghiniúint ó ghrianchealla
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.
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(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos a bhfaca tú.

(ix)

Tarraing léaráid shimplí den trealamh a d'úsáid tú agus cuir lipéid uirthi.

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

(xi)

Ceisteanna
(a) Cad a thugann tú faoi deara faoi nuair a bhog tú an lampa ní ba ghaire do na
grianchealla?

•
•
(b) Cad a thugann tú faoi deara faoi nuair a chlúdaigh tú cuid de na grianchealla le
píosa páipéir (is é sin le rá, nuair a laghdaigh tú achar na ngriancheall a raibh an
solas ag scalladh air)?

•
•
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Gníomhaíocht 31.3: Costas an leictreachais sa teach a thuar le haghaidh
seachtaine
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Fearas

Rátáil
cumhachta
(kW)

Déan meastachán ar an úsáid
i líon uaireanta an chloig ar
feadh aon seachtaine amháin

Déan meastachán ar líon
na gcileavatuaireanta

Líon iomlán na gcileavatuaireanta
Costas measta an leictreachais ar feadh seachtaine

(vii) Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?
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(viii) Ceisteanna
(a) Cuir an meastachán i gcomparáid leis an mbille ceart. An bhfuil difear eatarthu?

(b) Cá fhad ama atá san áireamh sa bhille a fhaigheann sibh sa bhaile? Seachtain, mí
nó níos faide?

(c) Luaigh cúiseanna a mbeadh difear idir an bille measta agus an bille ceart.

•
•
•
•

Machnamh

(ix) Cén dá rud a thaitin leat faoi ghníomhaíochtaí 31.1, 31.2 agus 31.3?

•
•
(x)

Cad a bhí deacair faoi ghníomhaíochtaí 31.1, 31.2 agus 31.3, dar leat?

(xi)

Dá mbeifeá ag déanamh na ngníomhaíochtaí seo arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

31.14

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Cumhacht= ............... X ..................

..........................................................

Leictreachas a ghiniúint

Is é is an cileavatuair ann ..........

..........................................................

..........................................................

.............................................................

Úsáid leictreachais

Inbhuanaitheacht
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Achoimre –Ceisteanna a bhaineann le
leictreachas a ghiniúint agus a úsáid
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air seo

Tá deacrachtaí agam leis
seo

Bealaí chun leictreachas a ghiniúint
Fuinneamh ó bhreoslaí iontaise
Fuinneamh ó bhreoslaí núicléacha
Fuinneamh ón ngaoth
Fuinneamh ó uisce srutha
Fuinneamh geoiteirmeach
Fuinneamh ó ghrianchealla
Cumhacht leictreach
Aonad an fhuinnimh leictrigh
Rátáil cumhachta a bhíonn ag fearais
leictreacha
Úsáid fuinnimh leictrigh a laghdú

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean Gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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32

Caibidil

Leictreonaic

 - Focail thábhachtacha

32.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Dordánaí
(b) Dé-óid
(c) Tul-laofacht
(d) Cúl-laofacht
(e) Dé-óid astaithe solais (LED)
(f) Friotóir solas-spleách (LDR)

 - Príomhfhíricí

32.2 Líon isteach an tábla seo thíos ach an tsiombail cheart a tharraingt.
Ainm

Siombail

Dordánaí

Dé-óid

Dé-óid astaithe solais

Friotóir solas-spleách

32.3 Tarraing léaráid de chiorcad a
thaispeánann dé-óid atá nasctha
le cadhnra faoi thul-laofacht.

32.4 Tarraing léaráid de chiorcad a
thaispeánann dé-óid atá nasctha
le cadhnra faoi chúl-laofacht.
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32.5 Conas is féidir friotaíocht LDR a athrú ó fhrithíocht an-ard go frithíocht an-íseal?

32.6 Tarraing léaráid de chiorcad a

32.7 Tarraing léaráid de chiorcad a

thaispeánann LED atá nasctha le
cadhnra ionas go bhfuil solas á
astú aige.

thaispeánann LED atá nasctha le
cadhnra ionas nach bhfuil solas á
astú aige.

Gníomhaíocht 32.1: Dé-óid agus bolgán a nascadh le cadhnra
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Breac síos a bhfaca thú.
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(vii) Tarraing léaráid shimplí den chiorcad agus cuir lipéid uirthi.
Dé-óid nasctha ar an gcéad bhealach
Dé-óid nasctha ar an dara bealach

(viii) Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

Gníomhaíocht 32.2: Fiosrú a dhéanamh féachaint an astóidh LED solas
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Sa spás seo thíos tarraing léaráid shimplí den ghaireas a d'úsáid tú don
ghníomhaíocht seo.
Cuid (a)
Cuid (b)
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(vii) Ceisteanna ón téacsleabhar
(a) 32.3 Cé na cúinsí ina n-astóidh LED solas?

(b) 32.4 Cé na cúinsí nach n-astóidh LED solas?

(g) 32.5 Cad iad na téarmaí a úsáidtear nuair a bheidh an Dé-óid astaithe solais in ann
solas a astú agus nuair nach mbeidh?

Gníomhaíocht 32.3: Fiosrú a dhéanamh faoin toisc a rialaíonn friotaíocht
Fhriotóra sholas-spleách agus sreabhadh srutha ag gabháil tríd
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vii) Sa spás seo thíos tarraing léaráidí den ghaireas a d'úsáid tú don ghníomhaíocht
seo.
Cuid (a)
Cuid (b)
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(vii) Ceisteanna ón téacsleabhar
(a) 32.8 Cad a tharla don solas a tháinig as an mbolgán filiméid nuair a chlúdaigh tú
an Friotóir solas-spleách (LDR) le do láimh?

(b) 32.9 Cad atá ar eolas agat, mar chlabhsúr, maidir leis an sreabhadh srutha tríd an
bhFriotóir solas-spleách (LDR) fad is atá sé clúdaithe ó sholas an tseomra?

(h) 32.10 Cén difríocht a bhí ann maidir le friotaíocht an Fhriotóra sholas-spleách is é
clúdaithe agus nuair nach raibh sé clúdaithe?

Gníomhaíocht 32.4: Ciorcad a shocrú a dhéanfaidh idirdhealú idir
dordánaí le minicíocht ard agus dordánaí le minicíocht íseal?
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Breac síos a bhfaca thú.

242

Physics_Chapter 32 Gaeilge.indd 242

06/03/2017 13:14

Leictreonaic
(vii) Tarraing léaráid den chiorcad agus cuir lipéid uirthi.

(viii) Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

(ix)

Ceisteanna
(a) Conas a chuir tú an dordánaí le minicíocht ard ar siúl?

(b) Conas a chuir tú an dordánaí le minicíocht íeal ar siúl?

(c) Conas a chuirfeá an dá dhordánaí ar siúl ag an am céanna?

Gníomhaíocht 32.5: Rogha a dhéanamh cé acu den dá LED a lasfaidh
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?
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(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Breac síos a bhfaca thú.
Lasc A a dhúnadh

Lasc B a dhúnadh

Lasca A agus B a dhúnadh

(vii) Tarraing léaráid den chiorcad agus cuir lipéid uirthi.

(viii) Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?
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Gníomhaíocht 32.6: Dordánaí a chur ar siúl ach solas a lascadh
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos a bhfaca tú.
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(ix)

Tarraing léaráid shimplí den chiorcad agus cuir lipéid uirthi.

(x)

Cén tátal/céard iad na tátail a bhain tú?

Machnamh

(xi)

Cén dá rud a thaitin leat faoi na gníomhaíochtaí sa chuid seo?

•
•
(xii) Cad a bhí deacair faoi faoi na gníomhaíochtaí sa chuid seo, dar leat?

(xiii) Dá mbeifeá ag déanamh na ngníomhaíochtaí seo arís, céard eile a dhéanfá?
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Léaráid Tuairimí

32.8

Bíonn frithíocht ard aige i

Bíonn frithíocht íseal aige i

...................................................

.....................................................

LDR

Is é is LED ann .....................
...................................................

Dé-óide

Seolann sé leictreachas nuair
..........................................................

Ní sheolann sé leictreachas
nuair ............................................
........................................................
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Achoimre – Leictreonaic
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air seo

Tá deacrachtaí agam leis
seo

An tsiombail do dhordánaí
An tsiombail do dhé-óid
An tsiombail do LED
An tsiombail do LDR
An fáth a bhfuil friotóir de dhíth ar LED
Tul-laofacht
Cúl-laofacht

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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33

Caibidil

Tionchar na fisice
nua-aimseartha ar
an tsochaí

 - Focail thábhachtacha

33.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Leictreonaic dhigiteach
(b) Teileachumarsáid
(c) An t-idirlíon

 - Príomhfhíricí

33.2 Sa spás seo thíos tabhair dhá chuntas gairide ar an gcaoi a ndeachaigh
an teileachumarsáid i bhfeidhm ar an eolaíocht, ar an tsochaí agus ar an
timpeallacht.
(a) An chaoi a ndeachaigh an teileachumarsáid i bhfeidhm ar an eolaíocht:
(i)
(ii)

(b) An chaoi a ndeachaigh an teileachumarsáid i bhfeidhm ar an tsochaí:
(i)
(ii)

(c) An chaoi a ndeachaigh an teileachumarsáid i bhfeidhm ar an timpeallacht:
(i)
(ii)

249

Physics_Chapter 33 Gaeilge.indd 249

06/03/2017 13:14

An Saol Fisiceach
33.3 Sa spás seo thíos tabhair dhá chuntas gairide ar an gcaoi a ndeachaigh an
t-idirlíon i bhfeidhm ar an eolaíocht, ar an tsochaí agus ar an timpeallacht.
(a) An chaoi a ndeachaigh an t-idirlíon i bhfeidhm ar an eolaíocht:
(i)
(ii)

(b) An chaoi a ndeachaigh an t-idirlíon i bhfeidhm ar an tsochaí:
(i)
(ii)

(c) An chaoi a ndeachaigh an t-idirlíon i bhfeidhm ar an timpeallacht:
(i)
(ii)

33.4 Agus úsáid á baint agat as na figiúir ón tábla, breac an t-eolas ar an ngraf agus
Ag
deireadh
na bliana

Líon na
ndaoine a
úsáideann
an t-idirlíon

1995

16 milliún

1999

248 milliún

2003

719 milliún

2006

1093 milliún

2009

1802 milliún

2012

2497 milliún

Líon daoine ag úsáid an idirlín (milliún)

líon na milliún ar an ais y agus na blianta ar an ais x.

2,500
2,000
1,500
1,000
500

1995 2000 2005 2010 2015
Bliain
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Léaráid tuairimí
33.5

Eolaíocht ............................
................................................
Ollscoil ...........................

Teileachumarsáid

Timpeallacht .....................
................................................

George ...............................

Sochaí................................
................................................
.........................dhigiteach

Fisic nua-aimseartha

An t-idirlíon

Sochaí.................................

Timpeallacht .....................

Eolaíocht ...........................

.................................................

................................................

................................................
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Achoimre – Tionchar na fisice nuaaimseartha ar an tsochaí

Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air seo

Tá deacrachtaí agam leis
seo

Leictreonaic dhigiteach
Comharthaí digiteacha
Teileachumarsáid
Tionchar na teileachumarsáide ar an tsochaí,
ar an eolaíocht agus ar an timpeallacht
An t-idirlíon
Tionchar an idirlín ar an tsochaí,
ar an eolaíocht agus ar an timpeallacht
An borradh atá ag teacht ar líon na ndaoine atá ag
úsáid an idirlín
Iontaofacht an eolais atá ar an idirlíon

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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Piarmheasúnú
Ainm do chomhdhalta
saotharlainne

D’ainm
Critéir Rathúlachta

Dáta: ____/____/______

Teideal na
hoibre

Cén chaoi ar chomhlíon an saothar oibre seo na critéir
rathúlachta?

Dhá phointe mhaithe

D’fhéadfaí a fheabhsú dá...

1

2

© Edco
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34

Caibidil

An Ollphléasc – an chaoi ar
cuireadh tús leis an gcruinne

 - Focail thábhachtacha

34.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á úsáid agat:
(a) Grianchóras
(b) Singilteacht
(c) Cruinne fhairsingíoch
(d) Réaltraí
(e) Réalteolaí
(f) Imtharraingt

 - Príomhfhíricí

34.2 Tabhair cuntas gairid ar na príomhrudaí a thug Edwin Hubble faoi deara maidir
leis an gcruinne.

34.3 Cén aois atá an chruinne?
34.4 Cén bhliain a seoladh Spásteileascóp Hubble amach sa spás?
34.5 Ainmnigh an ghníomhaireacht spáis a sheol Spásteileascóp Hubble amach sa
spás.

34.6 Mínigh an téarma ‘singilteacht’.

34.7 Cad é an téarma is fearr a dhéanann cur síos ar an bhfás atá ag teacht ar an
gcruinne?
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34.8 Cad a thugtar ar an bhfórsa a bhíonn le fáil sa tsingilteacht?

34.9 Cé na rudaí a cruthaíodh sa chruinne mar gheall ar imtharraingt?

34.10 Mínigh an téarma ‘fórsa imtharraingthe’.

Gníomhaíocht 34.1: Samhlaigh an chaoi ar fhairsingigh an chruinne
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Cé na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun an baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.
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(viii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos.
Uimhir an spota

(ix)

An fad slí ón gcéad spota eile
gan mórán aeir sa bhalún

An fad slí ón gcéad spota eile
agus an balún séidte

Cén tátal/cé na tátail a rinne tú?

Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á dhéanamh arís, cad eile a dhéanfá?

(xiii) Ceist
Cén fáth ar úsáid tú rialóir don chéad tomhas agus píosa sreinge don dara
tomhas?
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Léaráid tuairimí

34.11 Líon isteach na boscaí bána.

Imphléasc

Cáithníní
ag teacht le chéile

Gáis

Singilteacht

Réaltraí

An Chruinne

Níl feidhm le
dlíthe na fisice

Einstein

Spásteileascóp
Hubble

Te

Fuaraithe

Hubble

Beag

Radaíocht
mhicreathonnach
chosmach

Fairsingíocht
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Achoimre – An Ollphléasc – an chaoi ar
cuireadh tús leis an gcruinne
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat? (Cuir tic sa cholún cuí.)
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí agam leis
seo

An bhrí atá leis an bhfocal 'réalteolaíocht'
Spásteileascóp Hubble
Príomhthátal Hubble
Aois na cruinne
Singilteacht
An chaoi ar tharla an Ollphléasc
An fórsa a chuir ar chumas réaltraí teacht le chéile
Réaltraí

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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35

Caibidil

Réaltraí, réaltaí agus
an Grianchóras

 - Focail thábhachtacha

35.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
úsáid agat:
(a) Réalta
(b) Comhleá núicléach
(c) Fathach dearg
(d) Réaltnéalta
(e) Abhac bán
(f) Lonrúil
(g) Domhanda

 - Príomhfhíricí

35.2 Cad is réalta ann?

35.3 Cén dúil a ídítear in imoibrithe núicléacha i réalta?

35.4 Ainm an dá tháirge a scaoiltear saor ó imoibriú núicléach.
(i)
(ii)

35.5 Déan cur síos ar an téarma ‘réaltnéal’.

35.6 Ainmnigh na ceithre chéim i saolré réalta.
(i) Céim 1:
(ii) Céim 2:
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(iii) Céim 3:
(iv) Céim 4:

35.7 Luaigh na príomhghnéithe de gach ceann de na ceithre chéim i saolré réalta.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

35.8 Cén chéim dá saolré ina bhfuil an Ghrian anois?
35.9 Cén fáth a mbíonn réaltaí ag ‘glioscarnach’?

35.10 Cén fáth a n-athraíonn réalta ina fathach dearg?

35.11 Cad is brí le réaltra?

35.12 Cad is ainm don réaltra seo againne?

35.13 Mínigh an téarma ‘grianchóras’.

35.14 Cad is brí le 'pláinéad'?
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35.15 Liostaigh na trí chineál pláinéid atá le fáil sa Ghrianchóras.
(i)
(ii)
(iii)

35.16 I gcás gach ceann de na trí chineál pláinéid a luaigh tú i 3.15, ainmnigh pláinéad
den chineál sin sa Ghrianchóras.
(i)
(ii)
(iii)

35.17 Mínigh a chúis a bhfithisíonn pláinéid an Ghrian.

35.18 Tarraing léaráid a thaispeánann leagan amach na bpláinéad agus na Gréine sa
Ghrianchóras.

35.19 Mínigh na téarmaí seo a a leanas i d’fhocail féin:
(i) Gnáthdhamhna
(ii) Damhna dorcha
(iii) Fuinneamh dorcha
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Léaráid tuairimí
35.20

Ollnóva

Dúpholl

An Domhan

An
Grianchóras
Abhac bán

An Ghrian

Lonrúil

Réaltraí

Bealach
na Bó Finne

Réaltaí

An Spás

Spásteileascóp
Hubble

Fuinneamh
Dorcha

Bís

Gnáthdhamhna

Damhna
Dorcha

Réaltnéal

Hidrigin

Solas
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Achoimre - Réaltraí, réaltaí agus an
Grianchóras
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat? (Cuir tic sa cholún cuí.)
Topaic

Tá eolas
maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

An bhrí atá leis an téarma 'lonrúil'
An cineál imoibriúcháin a tharlaíonn i réalta
Na ceithre chéim i saolré réalta
Réaltraí
Ainm an réaltra seo againne
Cruth an réaltra seo againne
An Grianchóras seo againne
Na trí chineál pláinéid atá le fáil sa Ghrianchóras
An difríocht atá idir an Domhan agus pláinéid eile sa Ghrianchóras

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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36

Caibidil

Cóiméid, astaróidigh
agus dreigí

 - Focail thábhachtacha

36.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
úsáid agat:
(a) Cóiméad
(b) Astaróideach
(c) Dreige
(d) Dreigít
(e) Dreigeoideach

 - Príomhfhíricí

36.2 Cén aois atá an Grianchóras seo againne?

36.3 Ainmnigh dhá áit sa Ghrianchóras a bhfuil cóiméid le fáil.
(i)
(ii)

36.4 Mínigh an difríocht atá idir an dá áit ina bhfuil na cóiméid (mar a luaitear i
gceist 36.3).

36.5 Cad as a bhfuil cóiméid déanta?

36.6 Cén fáth a bhfásann eireaball taobh thiar de chóiméad?
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36.7 Cén treo a síneann eireaball cóiméid?

36.8 Liostaigh dhá ghné nach bhfuil ag astaróidigh i gcomparáid leis an Domhan.
(i)
(ii)

36.9 Cén téarma is fearr a dhéanann cur síos ar astaróideach beag?

36.10 Cén téarma is fearr a dhéanann cur síos ar astaróideach mór?

36.11 Liostaigh trí chineál astaróidigh.
(i)
(ii)
(iii)

36.12 Ainmnigh dhá astaróideach a bhfuil NASA ag déanamh staidéir orthu faoi
láthair.
(i)
(ii)

36.13 Scríobh litir an mhíniúcháin ar dheis a fhreagraíonn don fhocal ar chlé.
(i)

Comhleá núicléach

(a) Ainm an réaltra seo againne

(ii) Bealach na Bó Finne

(b) Fuinneamh mistéireach sa chruinne

(iii) Imtharraingt

(c) An chéim dheireanach i saolré réalta

(iv) Hubble

(d) Scriosfaidh an Ghrian an Domhan nuair a
bhainfidh sí an chéim seo amach

(v)

Domhanda

(e) Imoibrithe a tharlaíonn sa Ghrian

(vi) Pláinéadóideach

(f) An cineál pláinéid atá sa Domhan

(vii) Fathach dearg

(g) Ainm ar theileascóp cáiliúil

(viii) Abhac bán

(h) Is sampla de seo é Plútón

(ix) Fuinneamh dorcha

(i) An fórsa a tharraingíonn gach rud chuige
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Léaráid tuairimí
36.14

Cineál M
Cineál S

Ceres

Astaróidigh

Crios

Vesta

Díobhadh

Imbhuailtí

An
Grianchóras

Reoite

Cóiméid

Iúpatar

Crios Kuiper

Gás

Eireabaill

Tréimhse
fhada
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Achoimre - Cóiméid, astaróidigh agus dreigí
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat? (Cuir tic sa cholún cuí.)
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí agam leis
seo

Aois na gcóiméad
Cad is cóiméid ann
An áit a bhfuil cóiméid le fáil sa Ghrianchóras
A mbíonn in eireaball cóiméid
An áit a bhfuil astaróidigh le fáil sa Ghrianchóras
Na trí chineál astaróidigh
Dreigí
Dreigítí
Dreigeoidigh
An dochar a d’fhéadfadh astaróideach a
dhéanamh don Domhan
An buntáiste a bhain an Domhan as cóiméid

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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37

Caibidil

Chuig an nGealach
agus níos faide anonn

 - Focail thábhachtacha

37.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
úsáid agat:
(a) Imrothlaigh
(b) Satailít
(c) Atmaisféar
(d) Imtharraingteach
(e) Rothlú
(f) Frithchaitheann

 - Príomhfhíricí

37.2 Cén ghné den Ghealach a thugann cobhsaíocht don Domhan?

37.3 Cén fad slí a ghluaiseann an Ghealach amach ón Domhan gach bliain?

37.4 Cén míniú a thugann eolaithe ar an téarma ‘gealach’?

37.5 Conas a cruthaíodh an Ghealach seo againne?

37.6 Cén aois atá an Ghealach?

37.7 Cén fad ama a ghlacann sé ar an nGealach imrothlú timpeall an Domhain aon
uair amháin?
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37.8 Cén fad slí atá idir an Ghealach agus an Domhan?
37.9 Ní féidir leis an nGealach a solas féin a dhéanamh. Cad a thugtar air sin?
37.10 Ainmnigh trí ghealach atá le fáil sa Ghrianchóras.
(i)
(ii)
(iii)

37.11 Ainmnigh na pláinéid a n-imrothlaíonn na gealacha sin (i gceist 5.10) timpeall
orthu.
(i)
(ii)
(iii)

37.12 Déan comparáid idir na gealacha sin a d’ainmnigh tú i gceist 5.10 ó thaobh
imtharraingt agus atmaisféir de.
(i)
(ii)
(iii)

37.13 Roghnaigh ceann amháin de na gealacha sin i gceist 5.10 agus déan comparáid
idir í agus imtharraingt agus atmaisféar an Domhain.
Ainm na gealaí

Gníomhaíocht 37.1: A thaispeáint go bhfeicimid 59% de thaobh amháin
den Ghealach
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?
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(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Cé na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun an baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Cad a tharla don liathróid bheag de réir mar a bhog tú timpeall ar an liathróid
mhór í?

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a rinne tú?

Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á dhéanamh arís, cad eile a dhéanfá?
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Léaráid tuairimí
37.14

Io

Europa

Mars
Tíotán

Oibiacht
imbhuailte
Ar a
ais féin

An Ghealach

Imtharraingt

Gan
atmaisféar

Frithchaitheann
solas

Imrothlú
timpeall
an Domhain

Satailít

An taobh thall

An Ghrian
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Achoimre – Chuig an nGealach agus níos
faide anonn
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat? (cuir tic sa cholún cuí.)
Topaic

Tá eolas
maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Cad is gealach ann
An fad slí atá idir an Ghealach agus an Domhan
An chaoi ar cruthaíodh an Ghealach
An fad ama a ghlacann sé ar an nGealach imrothlú timpeall an
Domhain
An bhrí atá leis na téarmaí ‘imrothlaigh’ agus ‘rothlaigh’
An fáth nach bhfeicimid ach aon taobh amháin den Ghealach
Aois na Gealaí
An fórsa imtharraingthe ar an nGealach i gcomparáid leis an Domhan
Ainmneacha na ngealach eile sa Ghrianchóras
Ainmneacha na bpláinéad a n-imrothlaíonn na gealacha sin timpeall
orthu
Comparáid a dhéanamh idir Gealach an Domhain agus gealacha eile sa
Ghrianchóras

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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38

Caibidil

An Domhan, An Ghrian
agus an Ghealach – tá
nasc eatarthu go léir

 - Focail thábhachtacha

38.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
úsáid agat:
(a) na Gealaí
(b) Corrán
(c) Scothlán
(d) Fórsaí imtharraingthe
(e) Imrothlaigh
(f) Ais
(g) Líonadh
(h) Dul ar gcúl
(i) Urú
(j) Lánscáil
(k) Leathscáil
(l) Lándorchadas

 - Príomhfhíricí

38.2 Déan idirdhealú idir an Domhan, an Ghrian agus an Ghealach.

38.3 Cad air a bhfuil ‘céimeanna’ na Gealaí bunaithe?

38.4 Cad is brí le ‘corrán’ na Gealaí?
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38.5 Cad a chiallaíonn an téarma ‘scothlán’?

38.6 Cé mhéad céim atá ann?
38.7 Liostaigh céimeanna na Gealaí de réir mar a fheictear iad.
Céim 1
Céim 2
Céim 3
Céim 4
Céim 5
Céim 6
Céim 7
Céim 8

38.8 Cén tráth bliana:
(a) Is gaire an Domhan don Ghrian
(b) Is faide an Domhan ón nGrian

38.9 Cad is brí le ‘ais’ an Domhain?

38.10 Mínigh an chúis a mbíonn séasúir dhifriúla againn ar Domhan.

38.11 Mínigh an chaoi a dtéann claonadh i rothlú an Domhain i bhfeidhm ar fhad an
lae.
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38.12 Cén suíomh ina mbíonn an Domhan, an Ghrian agus an Ghealach i rith:
(a) Urú na gealaí:

(b) Urú na gréine:

38.13 Ainmnigh an cineál scáile a chuireann an Domhan faoi scáil iomlán.

Gníomhaíocht 38.1: Do threoir gealaí féin a chruthú
(i)

Mí ghealaí:

Seachtain Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine Dé Sathairn Dé Domhnaigh

1
2
3
4
5

(ii)

Ceisteanna

(a) An raibh tú in ann an Ghealach a fheiceáil gach aon oíche, nó an raibh ort
seiceáil a dhéanamh ar bhealach éigin eile? Breac síos nótaí ar an gcaoi a
ndearna tú an ghníomhaíocht seo.

(b) An bhfuil do chuid breathnúchán iontaofa, dar leat? Luaigh cén fáth.
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Machnamh

(iii) Cad a d’fhoghlaim tú faoi chéimeanna na Gealaí ó do chuid breathnúchán?

(iv) Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(v)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(vi) Dá mbeifeá á dhéanamh arís, cad eile a dhéanfa?

Gníomhaíocht 6.2: Claonadh an Domhain a Fhiosrú
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Cé na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun an baol a laghdú?
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(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos na torthaí.
Uillinn

(ix)

Teocht (°C)

Líon na gcearnóg
a chlúdaíonn an
solas.

Cén tátal/cé na tátail a rinne tú?

Machnamh

(x)

(xi)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á dhéanamh arís, cad eile a dhéanfa?
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Gníomhaíocht 38.3: Mar a tharlaíonn urú na gealaí a thaispeáint
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?
(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte a bhí an ghníomhaíocht?
(v)

Cé na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun an baol a laghdú?

(vi) Luaigh na rialuithe sa ghníomhaíocht.
(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.
(viii) Breac síos na torthaí:
(a) d’urú na gealaí
(b) d’urú na gréine

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a rinne tú?

Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á dhéanamh arís, cad eile a dhéanfa?
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Léaráid tuairimí
38.14

Leathscáil

Scáil

...na Gréine

Séasúir

Urú

An Ghealach

Scothlán

Ciogal na Gealaí

An Domhan

An Ghealach Úr

Gealach
ag líonadh

Ag éirí
níos lú
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Achoimre – An Domhan, An Ghrian agus an
Ghealach – tá nasc eatarthu go léir
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas
maith agam
air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Céimeanna na gealaí
An bhrí atá le ‘líonadh’, ‘dul ar gcúl’ agus ‘scothlán’
An chúis atá le séasúir an Domhain
An chaoi a dtéann a rothlú claonta i bhfeidhm ar an Domhan
Ais an Domhain
Urú na gealaí
Urú na gréine
Suíomh an Domhain, na Gréine agus na Gealaí nuair a bhíonn an
dá chineál uraithe ar siúl
Lánscáil an uraithe
Leathscáil an uraithe
Lándorchadas

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean Gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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39

Caibidil

An timthriall uisce
agus an timthriall
carbóin

 - Focail thábhachtacha

39.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
úsáid agat:
(a) Galú
(b) Comhdhlúthú
(c) Frasaíocht
(d) Orgánach
(e) Timthriallú
(f) Fótaisintéis
(g) Riospráid
(h) Trasghalú
(i) Dianscaoileadh

 - Príomhfhíricí

39.2 Cé na foirmeacha ina bhfaightear uisce ar Domhan?

39.3 Cén tábhachtach a bhaineann le timthriall an uisce don Domhan agus dá bhfuil
ag maireachtáil air?

39.4 Liostaigh na sé chéim atá i dtimthriall an uisce.
(i) Céim 1:

(iv) Céim 4:

(ii) Céim 2:

(v) Céim 5:

(iii) Céim 3:

(vi) Céim 6:
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39.5 Agus úsáid á baint as ainmneacha na gcéimeanna a luaitear i gceist 7.4, cuir na
lipéid isteach ar an léaráid thíos de thimthriall an uisce.

Timthriall an uisce

39.6 Cén fáth a gcomhdhlúthaíonn uisce agus é ag éirí in airde san atmaisféar?

39.7 Mínigh an téarma ‘insíothlú’.

39.8 Cén fhoirm a bhíonn le carbón a fhaightear san atmaisféar?
39.9 Agus úsáid á baint agat as do chuid focal féin, mínigh an chaoi a ndéantar
breoslaí iontaise.

39.10 Cad a thugtar ar an bhfórsa a tharraingíonn braonáin uisce na báistí isteach sa
talamh?

39.11 Ainmnigh na breoslaí iontaise atá le fáil ar domhan.
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Gníomhaíocht 7.12: Galú a thaispeáint
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Cé na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun an baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos a bhfaca thú.

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a rinne tú?

Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á dhéanamh arís, cad eile a dhéanfa?
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Léaráid tuairimí
39.13

Síothlaíonn
an t-uisce
síos tríd
an ithir

Gás
go leacht

Frasaíocht

Galú

Trasghalú

Ainmhithe

Carbón

Ciogal

Staid
damhna
Aigéin

Breoslaí
Iontaise

Plandaí

Hidreacarbóin

Gás

Leacht

Carbón
Fótaisintéis

Oighear
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Achoime - An timthriall uisce agus an
timthriall carbóin
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas
maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Céimeanna thimthriall an uisce
Insíothlú
Sreabhadh
Frasaíocht
Trasghalú
Céimeanna an timthrialla carbóin
An próiseas bitheolaíoch a tharlaíonn i ngach céim den timthriall carbóin
Breoslaí iontaise
Umar carbóin
Foinse charbóin
Na horgánaigh ina bhfuil carbón

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•

Plean Gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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Portfóilió Mac Léinn Edco

40

Caibidil

Fuinneamh – an méid a
úsáidimid agus an méid
atá de dhíth orainn

 - Focail thábhachtacha

40.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
úsáid agat:
(a) In-athnuaite
(b) Neamh-in-athnuaite
(c) Cinéiteach
(d) Poitéinseal
(e) Seoladh
(f) Comhiompar
(g) Radaíocht
(h) Bithmhais
(i) Geoiteirmeach
(j) Fuinneamh gréine
(k) Breosla iontaise

 - Príomhfhíricí

40.2 Ainmnigh trí chineál fuinnimh.
(i)
(ii)
(iii)

40.3 Ainmnigh trí bhealach lenar féidir teas a aistriú.
(i)
(ii)
(iii)

40.4 Ainmnigh na breoslaí iontaise.
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Fuinneamh – an méid a úsáidimid agus an méid atá de dhíth orainn
40.5 Mínigh an téarma ‘acmhainní neamh-in-athnuaite’.

40.6 Mínigh an chaoi a ndéantar breoslaí iontaise.

40.7 Ainmnigh trí chineál acmhainní fuinnimh in-athnuaite.
(i)
(ii)
(iii)

40.8 Liostaigh gach cineál fuinimh a úsáideann sibh sa bhaile.

40.9 Mínigh cén fáth a gcaitear úsáid a bhaint as acmhainní nua fuinnimh de bharr
daonra an domhain.

Gníomhaíocht 8.1: A thaispeáint do bhfuil fuinneamh ag fuaim
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte a bhí an ghníomhaíocht?
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An Domhan & an Spás
(v)

Cé na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne tú
chun an baol a laghdú?

(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos na torthaí.

(ix)

Cén tátal/cé na tátail a rinne tú?

(x)

Ceisteanna
(a) Nuair a bhí an liathróid ag gluaiseacht, cén cineál fuinnimh a bhí aici?

(b) Cad a tharla don liathróid nuair a chuir tú an ghabhlóg thiúnta i dteagmháil léi?

(c) Cén cineál fuinnimh a bhíonn ag an liathróid nuair a chuireann tú an ghabhlóg
thiúnta i dteagmháil léi?

Machnamh

(xi)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xii) Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xiii) Dá mbeifeá á dhéanamh arís, cad eile a dhéanfa?
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Fuinneamh – an méid a úsáidimid agus an méid atá de dhíth orainn

Léaráid tuairimí
40.10

Stáisiúin
hidrileictreachais

Feadáin
ghréine

Painéil
ghréine

Tuirbíní

An ghaoth

Breoslaí
Iontaise
In-athnuaite
Ola

Bithmhais

An Ghrian

Teas

Fuinneamh

Aistriú

Solas

Núicléach

Soladaigh
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An Domhan & an Spás

Achoimre – Fuinneamh – an méid a
úsáidimid agus an méid atá de dhíth orainn
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas
maith agam
air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Na trí chineál fuinnimh
Cineálacha in-athnuaite fuinnimh
Cineálacha neamh-in-athnuaite fuinnimh.
Buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le cinneálacha fuinnimh
in-athnuaite agus neamh-in-athnuaite
Breoslaí iontaise
Éileamh fuinnimh an domhain faoi láthair
Éileamh fuinnimh an domhain san am atá romhainn amach

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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An Domhan & an Spás

41

Caibidil

Athrú Aeráide – cad
atá ag dó na geirbe
againn?

 - Focail thábhachtacha

41.1 Scríobh abairt ghearr amháin agus gach ceann de na focail seo a leanas á
úsáid agat:
(a) Aeráid
(b) Domhanda
(c) Ceapadh teasa
(d) Frithchaiteacht
(e) Ionsúnn
(f) Frithchaitheann
(g) Oighearshruthanna

 - Príomhfhíricí

41.2 Mínigh an téarma ‘athrú aeráide’.

41.3 Mínigh an téarma ‘téamh domhanda’.

41.4 Mínigh an téarma ‘iarmhairt cheaptha teasa’.

41.5 Ainmnigh na príomhgháis ceaptha teasa.

41.6 Déan cur síos ar an gcaoi a scaoiltear dé-ocsaíd charbóin saor go nádúrtha.
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An Domhan & an Spás
41.7 Mínigh ról na n-aigéan sa téamh domhanda.

41.8 Cén difríocht atá idir uisce fuar agus uisce te maidir le hionsú dé-ocsaíde
carbóin?

41.9 Cén difríocht atá idir rudaí dorcha agus rudaí geala chomh fada agus a
bhaineann sé le solas na Gréine?

41.10 Liostaigh cuid d’iarmhairtí an athraithe aeráide.

41.11 Cé na hiarmhairtí a bhaineann le hoighearchaipeanna na mol a bheith á leá?

41.12 Déan cur síos ar aon bhealach a bhfuil an t-athrú aeráide ag dul i bhfeidhm ar
Éirinn nó ar do cheantar féin.

Taighde

Ceist ón téacsleabhar
41.13: Déan monatóireacht ar an úsáid a bhaineann sibh as fuinneamh sa bhaile ar feadh
seachtaine.

Na dátaí a ndearnadh an ghníomhaíocht seo
Tascanna

Luan

Máirt

Céadaoin Déardaoin Aoine Satharn Domhnach

Líon na soilse ar siúl i
ngach seomra
Cé mhéad seomra a
mbíonn soilse ar siúl iontu
agus gan aon duine istigh
iontu?
Cé na feistí leictreachais
atá ar fuireachas?
Tá teocht an teasa
socraithe ag
Líon na mbolgán atá
tíosach ar fhuinneamh atá
á n-úsáid
An cineál breosla a
úsáidtear don téamh
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Athrú Aeráide – cad atá ag dó na geirbe againn?

Léaráid tuairimí
41.14

Lorg
carbóin

Aigéin

CO2

Dorchú
an Domhain

An t-athrú
aeráide

Breoslaí
Iontaise

Téamh
domhanda

Dó

Leibhéil
na farraige
ag ardú

Iarmhairt
cheaptha
teasa

Meatán
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An Domhan & an Spás

Achoimre – Athrú Aeráide – cad atá ag dó na
geirbe againn?
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat? (Cuir tic sa cholún cuí)
Topaic

Tá eolas maith
agam air

Tá deacrachtaí
agam leis seo

An bhrí atá leis an téarma 'athrú aeráide'
An bhrí atá leis an téarma 'téamh domhanda'
An iarmhairt cheaptha teasa
An bhaint atá ag na haigéin le téamh domhanda
Frithchaiteacht dromchla
Lagú solais ar Domhan
Iarmhairtí an athraithe aeráide

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean Gnímh: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú

294

Earth and Space_Chapter 41 Gaeilge.indd 294

03/03/2017 11:32

42

Caibidil

Spástaiscéalaíocht
- 'An éigríoch agus
thairisti ar aghaidh!'

 - Focail thábhachtacha

42.1 Scríobh abairt ghearr amháin le gach ceann de na focail seo a leanas á
n-úsáid agat:
(a) Taiscéalaíocht
(b) Teicneolaíocht
(c) Dlús
(d) Baoil
(e) Spásaire

 - Príomhfhíricí

42.2 Cad dó a seasann an giorrúchán NASA?

42.3 Ainmnigh gníomhaireacht spáis na hEorpa.

42.4 Ainmnigh trí thír a bhfuil baint acu le gníomhaireacht spáis na hEorpa.

42.5 Liostaigh trí shampla de theicneolaíocht a forbraíodh mar thoradh ar
spástaiscéalaíocht.
(i)
(ii)
(iii)

42.6 Ainmnigh agus mínigh nuálaíocht leighis a d'eascair as spástaiscéalaíocht.
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An Domhan & an Spás
42.7 Cé na baoil do cholainn an duine a bhaineann leis an spástaiscéalaíocht?
(i)
(ii)
(iii)

42.8 Déan cur síos ar aon tubaiste a tharla i rith spásmhisin.

42.9 Conas is eol dúinn go bhfuil domhantarraingt sa Domhan?

42.10 Luaigh cúiseanna a bhfuil eolaithe ag díriú ar Mhars don taiscéalaíocht amach
anseo.

42.11 Conas a rachadh domhantarraingt nialasach i bhfeidhm ar an Domhan?

Gníomhaíocht 42.1: Dísciú cnámh a thaispeáint le gránach buaistithe
(i)

An dáta a ndearnadh an ghníomhaíocht seo

(ii)

Cén cheist a chuir tú ort féin sa ghníomhaíocht seo?

(iii) Cén tuar a rinne tú?

(iv) Cé chomh hiontaofa agus féaráilte is a bhí an ghníomhaíocht?

(v)

Céard iad na ceisteanna sábháilteachta a bhí le cur san áireamh agus cad a rinne
tú chun baol a laghdú?
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Spástaiscéalaíocht - 'An éigríoch agus thairisti ar aghaidh!'
(vi) Luaigh na cóimheastóirí sa ghníomhaíocht.

(vii) Luaigh aon athróga ábhartha a bhain leis an ngníomhaíocht.

(viii) Breac síos do chuid torthaí sa tábla thíos:
Mála

Céatadán de dhísciú cnámh

1
100%

0%
Líon iomlán na gránach buaistithe sa mhála
=

2
90%

10%
Líon iomlán na gránach buaistithe sa mhála
=

3
80%

20%
Líon iomlán na gránach buaistithe sa mhála
=

4
70%

30%
Líon iomlán na gránach buaistithe sa mhála
=

5
60%

40%
Líon iomlán na gránach buaistithe sa mhála
=

(ix)

Líon na ngránach neamhbhriste

Cén tátal/cé na tátail a bhain tú?

Machnamh

(x)

Cén dá rud a thaitin leat faoin ngníomhaíocht seo?

•
•
(xi)

Cad a bhí deacair faoin ngníomhaíocht seo, dar leat?

(xii) Dá mbeifeá á déanamh arís, céard eile a dhéanfá?
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An Domhan & an Spás

Léaráid tuairimí
42.12

Fithis na
gealaí
Teicneolaíocht
An Rúis
STEM
Rás chun
na gealaí
Spástaiscéalaíocht
Apollo 11
Tubaistí

Domhantarraingt
nialasach

Mars

An duine
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Spástaiscéalaíocht - 'An éigríoch agus thairisti ar aghaidh!'

Achoimre – Spástaiscéalaíocht - 'An éigríoch
agus thairisti ar aghaidh!'
Ó tharla go bhfuil an chaibidil seo tugtha chun críche agat, cé chomh maith is a
thuigeann tú gach ceann díobh seo a leanas, dar leat (cuir tic sa cholún cuí)?
Topaic

Tá eolas maith
agam air seo

Tá deacrachtaí
agam leis seo

Na buntáistí a bhaineann le spástaiscéalaíocht
Teicneolaíochtaí a d'eascair as an spástaiscéalaíocht
Tubaistí a tharla le linn spástaistil
An chaoi a dtéann domhantarraingt nialasach i bhfeidhm
ar cholainn an duine
Na buntáistí a bhaineann le taisteal go Mars
Misin spástaiscéalaíochta

Féinmheastóireacht
Topaicí a thuigim, dar liom:

•
•
•

Topaicí a gcaithfidh mé súil siar a chaitheamh orthu:

•
•
•

Scileanna a d’fhorbair mé le linn an staidéir ar an gcaibidil seo:

•
•
•

Plean gníomhaíochta: A gcaithfidh mé a dhéanamh chun mo chuid foghlama a fheabhsú
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An Domhan & an Spás

Piarmheasúnú
D’ainm
Critéir Rathúlachta

Dáta: ____/____/______

Ainm do chomhdhalta
saotharlainne

Teideal na
hoibre

Cén chaoi ar chomhlíon an saothar oibre seo na critéir
rathúlachta?

Dhá phointe mhaithe

D’fhéadfaí a fheabhsú dá...

1

2
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