
Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (11 – 20)

1

CEISTEANNA FREAGRAÍ

AG TÓGÁIL AR AN bPÓSTAER SEO

Cé mhéad hata atá sa phictiúr?

Cá mhéad hata atá sa phictiúr?

An mó hata atá sa phictiúr?

Dhá cheann déag.

Tá (12) dhá cheann déag sa phictiúr.

Tá (12) dhá cheann déag ann.

Cé mhéad balún atá ann?

Cá mhéad balún atá ann?

An mó balún atá ann?

Trí cinn déag.

Tá (13) trí cinn déag ann.



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (11 – 20)

2

ch  séimhiú

gc    urú

cheann

gcinn

Nod don Eolach

13 - 16

17 - 19

cinn déag

gcinn déag

11 - 12 cheann déag

Cé mhéad 
balún atá 

sa phictiúr?

Aon cheann déag.

Dhá cheann déag.

Trí cinn déag.

Ceithre cinn déag.

Cúig cinn déag.

Sé cinn déag.

Seacht gcinn déag.

Ocht gcinn déag.

Naoi gcinn déag.

Fiche ceann. 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bain úsáid as 
an bpóstaer 

seo.
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ch  séimhiú

gc    urú

cheann

gcinn

Nod don Eolach

13 - 16

17 - 19

cinn déag

gcinn déag

11 - 12 cheann déag

Cé mhéad 
císte atá 

ann?

Bain úsáid as 
an bpóstaer 

seo.

Tá aon cheann déag ann.

Tá dhá cheann déag ann.

Tá trí cinn déag ann.

Tá ceithre cinn déag ann.

Tá cúig cinn déag ann.

Tá sé cinn déag ann.

Tá seacht gcinn déag ann.

Tá ocht gcinn déag ann.

Tá naoi gcinn déag ann.

Tá fiche ceann ann. 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Aon      eann déag.

Dhá       eann déag.

Trí        nn déag.

Ceithre        nn déag.

Cúig        nn déag.

Sé        nn déag.  

Seacht     c   nn déag.

Ocht     c   nn déag.

Naoi    c   nn déag.

Fiche c     nn .

Cé mhéad?

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cé mhéad 
balún atá sa 

phictiúr?

Cé mhéad 

balún atá 

sa phictiúr?

Cé mhéad 
císte atá 

ann?

11) Aon cheann déag
13) Trí cinn déag

18) Ocht gcinn déag



Bileog an dalta 5

Tá aon      eann déag ann.

Tá dhá       eann déag ann.

Tá trí        nn déag ann.

Tá ceithre        nn déag ann.

Tá cúig        nn déag ann.

Tá sé        nn déag ann.

Tá seacht     c   nn déag ann.

Tá ocht     c   nn déag ann.

Tá naoi    c   nn déag ann.

Tá fiche c    nn ann.

Cé mhéad?

Cé mhéad 
balún atá sa 

phictiúr?

Cé mhéad 

balún atá 

sa phictiúr?

Cé mhéad 
císte atá 

ann?

11) Aon cheann déag
13) Trí cinn déag

18) Ocht gcinn déag 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


