
An Fiosraitheoir

Críostóir Columbas 

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. In alt 5 aimsigh an focal atá ar comhchiall le amhras.

2. Cén focal in alt 3 atá contrártha le soir?

3. Tá an focal gur in alt 3. Roghnaigh an leagan ceart de san abairt  
seo thíos:

 Tá daoine ann atá den tuairim ____________ duine deas a bhí ann.

 (a) gurb (b) gurbh (c) gur

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

 Éireannach a tháinig ar Mheiriceá ar dtús.

 (a) Is tuairim í (b) Is scéal cinnte í (c) Is fíric í

5. Fiosraigh an focal conspóideach in alt 5. Cuir in abairt de do chuid 
féin é.

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

 tá mé cinnte go bhfuil an áise bainte amach agam arsa columbas beidh rí 
na spáinne an-sásta liom anois

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

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

3. Cad a spreag Columbas le suim a chur sa tseoltóireacht, dar leat?

4. Cén fáth a bhfuil cuimhne ag daoine ar Chríostóir Columbas sa lá atá 
inniu ann, dar leat?
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CeisteannaCríostóir Columbas

Rugadh Cristoforo Colombo, nó Críostóir 
Columbas mar a thugtar air sa Ghaeilge, san 
Iodáil sa bhliain 1451. Taiscéalaí a bhí ann a 
sheol ón Eoraip go Meiriceá sa bhliain 1492.

Le linn a óige, bhí an-suim ag Columbas san 
fharraige. Nuair a bhí sé 14 bliana d’aois, 
thosaigh sé ag obair ar na longa. Tharla 
tubaiste ar a chéad turas loinge nuair a 
briseadh an long amuigh ar an bhfarraige 
mhór. Bádh go leor daoine a bhí ar an long sin 
ach tháinig Columbas féin slán mar go bhfuair 
sé greim ar phíosa adhmaid a bhí ar snámh san 
fharraige. Bhí an t-ádh dearg air.

Cé gur chuir sin eagla ar Cholumbas, níor 
chaill sé a mhisneach. Bhí aisling aige. Bhí sé 
ag iarraidh teacht ar aicearra idir an Eoraip 
agus an Áise. Ag an am sin, bhí daoine san 
Eoraip ag iarraidh longa a chur go dtí an India, 
an tSín agus na hIndiacha Thoir le trádáil 
a dhéanamh. Bhain siad triail as seoladh ó 
dheas thart ar an Afraic, agus ansin soir i 
dtreo na hÁise, ach turas an-fhada a bhí ann. 
Shíl Columbas go mbeadh sé ábalta seoladh 
siar agus an tSín a bhaint amach taobh istigh 
de roinnt laethanta. Chaith sé tamall fada 

ag iarraidh airgead agus tacaíocht a fháil ó 
dhaoine éagsúla, ach ní raibh mórán daoine 
sásta tacú leis. Ar deireadh, fuair sé an 
t-airgead ó Rí na Spáinne.

Ar an 3 Lúnasa 1492, thosaigh Columbas ar 
a thuras ón Spáinn agus é ag seoladh siar ar 
an Atlantach – an bealach contráilte de réir 
go leor daoine. Ar an 12 Deireadh Fómhair, 
tháinig Columbas ar oileán agus thug sé an 
t-ainm San Salvador air. Shíl sé ar dtús gur 
sna hIndiacha (an Áise) a bhí sé agus thug sé 
Indiaigh ar na daoine dúchasacha a bhí ina 
gcónaí ansin. Ach le fírinne, bhí mór-roinn nua 
bainte amach aige – Meiriceá a bhí ann!

Ar dtús, bhí na daoine dúchasacha sásta na 
cuairteoirí a fheiceáil ach níor mhair sin i bhfad. 
Chaith na hEorpaigh go holc leo agus rinne 
siad sclábhaithe de go leor acu. Shíl Columbas 
go mbeadh sé saibhir agus go mbeadh Rí 
na Spáinne an-sásta leis. Ach ní mar sin a 
tharla. Thit sé amach le go leor daoine, Rí na 
Spáinne san áireamh. Fuair sé bás sa bhliain 
1506 gan é ach 54 bliain d’aois. Duine corr 
conspóideach a bhí ann gan dabht.

Tá clú agus cáil ar Cholumbas sa lá atá inniu 
ann mar an chéad Eorpach a tháinig ar 
Mheiriceá, nó an Domhán Nua mar a tugadh 
air. Níl sin go hiomlán fíor, áfach. Is cosúil go 
raibh na Lochlannaigh ann i bhfad roimhe, san 
11ú haois. Síleann daoine eile gur Éireannach 
a tháinig ar Mheiriceá ar dtús, is é sin Naomh 
Breandán, ach is deacair a bheith cinnte faoi 
sin. Rud amháin a bhfuilimid cinnte faoi ná 
gurb é Columbas a chuir tús leis an teagmháil 
rialta idir Meiriceá agus an Eoraip. 

1. Cén áit ar rugadh Críostóir Columbas?
 (a) Sa Spáinn
 (b) San Iodáil
 (c) Nílimid cinnte

2. Cé acu seo thíos is fearr a chuireann 
síos air mar dhuine?

 (a) Séimh agus ciúin
 (b) Ceanndána agus tiomanta 
 (c) Bríomhar agus amaideach

3. Cén tragóid a tharla le linn a chéad 
turas farraige?

 (a) Thit sé amach leis an rí
 (b) Fuair go leor daoine bás
 (c) Thit an long den domhan 

4. Cén aisling a bhí ag Columbas?
 (a) Teacht ar bhealach níos gasta le   

 taisteal ón Eoraip go dtí an Áise
 (b) A chruthú go bhfuil an domhan cruinn
 (c) A bheith ar an gcéad duine a thaistil  

 go Meiriceá

5. Cén fáth nach raibh daoine sásta 
tacú leis ar a chéad turas mór ar an 
Atlantach, dar leat?

 (a) Shíl siad go raibh sé as a mheabhair
 (b) Ní raibh suim acu ann mar dhuine
 (c) Ní raibh spéis ar bith acu sna longa

6. Conas atá a fhios againn gur shíl 
Columbas gur bhain sé na hIndiacha 
Thoir amach?

 (a) Bhí aisling mhór aige
 (b) Thug sé Indiaigh ar na daoine   

 dúchasacha 
 (c) Bhí sé ar strae

7. Cén fáth ar chaith na hEorpaigh go holc 
leis na daoine dúchasacha, dar leat?

 (a) Shíl siad go raibh cuma éagsúil orthu
 (b) Bhí siad ag iarraidh iad a chur faoi   

 smacht 
 (c) Bhí siad ag iarraidh a bheith cairdiúil leo

8. Tá an focal sé in alt 2 in úsáid mar:
 (a) cónasc.
 (b) forainm.
 (c) ainmfhocal.

9. Cad atá sa téacs seo?
 (a) Léirmheas ar leabhar 
 (b) Dialann duine 
 (c) Eolas ar eachtraí stairiúla 


