
An Fiosraitheoir

Canáil Phanama 

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. In alt 3 aimsigh an focal atá ar comhchiall le tabhairt suas.

2. Cén focal in alt 2 atá contrártha le an-bheag?

3. Tá an focal gur in alt 4. Roghnaigh an leagan ceart de san abairt 
seo thíos:

 Deir daoine _____________ radharc álainn í Canáil Phanama.

 (a) go (b) gurbh (c) gur 

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

 Osclaíodh an chanáil den chéad uair sa bhliain 1914.

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

5. Fiosraigh an frása mar thoradh ar in alt 3. Cuir in abairt de do 
chuid féin é.

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

 tá canáil phanama ar cheann de na tionscadail is fearr a tógadh riamh 
arsa an meiriceánach tá mé an-sásta léi

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoi thógáil Chanáil 
Phanama?

3. Cad a spreag daoine le bheith ag obair ar an gcanáil, dar leat?

4. Arbh fhiú an chanáil a thógáil cé go bhfuair a lán daoine bás ag 
obair uirthi, dar leat?
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CeisteannaCanáil Phanama
Féach ar léarscáil de Mheiriceá Thuaidh agus 
Meiriceá Theas. Samhlaigh go raibh ort turas 
a dhéanamh ó Nua-Eabhrac go California 
agus nach raibh cead agat ach bád nó long a 
úsáid! Conas a dhéanfá é? Sula raibh Canáil 
Phanama ann, bhí ar dhaoine taisteal ó dheas 
ó Nua-Eabhrac san Aigéan Atlantach, chomh 
fada le Rinn an Choirn (an rinn is faide ó dheas 
i Meiriceá Theas), agus ansin ó thuaidh ar an 
taobh eile san Aigéan Chiúin. Ní hamháin go 
raibh an turas sin an-fhada (23,700 ciliméadar), 
ach bhí sé rídhainséarach freisin. Mar gheall 
air sin, thosaigh Stáit Aontaithe Mheiriceá 
ar aicearra a thógáil sa bhliain 1904. Is é 
Canáil Phanama, a théann tríd an tír Panama i 
Meiriceá Láir, an t-aicearra sin.

Bhí ar na Meiriceánaigh píosa talaimh a bhí 
thart ar 80 ciliméadar ar fad a thochailt chun 
an chanáil a dheanamh. Dúshlán ollmhór a bhí 
ann ag an am agus tá sé go fóill ar cheann de 
na tionscadail innealtóireachta is mó riamh. 
Osclaíodh an chanáil den chéad uair sa bhliain 
1914. Rinne sé difríocht mhór do na longa, 
mar bhí an turas 13,000 ciliméadar níos giorra 
agus, mar sin de, bhí sé i bhfad níos tapúla 
agus níos sábháilte chomh maith. 

Ní raibh sé éasca ar chor ar bith canáil a thógáil 
san áit sin, áfach. Bhí an smaoineamh ann na 
céadta bliain sular thosaigh na Meiriceánaigh 
ar an obair, ach níor tháinig mórán as. Ansin, 
thosaigh an Fhrainc ar chanáil a thógáil sa 
bhliain 1881. Chaith siad roinnt blianta ag obair 
uirthi go dtí nach raibh airgead ar bith fágtha 
don tionscadal agus bhí orthu éirí as. Bhí sin olc 
go leor, ach fuair thart ar 22,000 duine bás le 
linn an ama sin gan rud ar bith mar thoradh 
ar a gcuid oibre. Ghlac na Meiriceánaigh seilbh 

ar an tionscadal ansin sa bhliain 1904 agus níor 
stop siad go dtí go raibh an chanáil tógtha sa 
bhliain 1914. Fuair 5600 duine eile bás le linn 
an ama sin, áfach.

Is cinnte gur éacht a bhí i dtógáil Chanáil 
Phanama. Bhain sé seachtainí den turas 
fada farraige timpeall Rinn an Choirn, áit a 
ndeachaigh na céadta long go tóin poill blianta 
fada ó shin. Sa lá atá inniu ann, ní ghlacann 
sé ach thart ar 10 n-uair an chloig taisteal tríd 
an gcanáil agus cosnaíonn sé suas le £300,000 
do na longa móra. Úsáideann idir 13,000 agus 
14,000 bád agus long an chanáil gach bliain.

1. Cén uair a thosaigh na Francaigh ag 
obair ar Chanáil Phanama?

 (a) 1881
 (b) 1904
 (c) 1914

2. Cén fáth ar tógadh Canáil Phanama ar 
an gcéad dul síos?

 (a) Le haicearra a dhéanamh go Rinn   
 an Choirn

 (b) Le cabhrú le snámhóirí dul go dtí an  
 tAigéan Ciúin

 (c) Le haicearra a dhéanamh idir an   
 tAigéan Atlantach agus an tAigéan   
 Ciúin 

3. Cá fhad a ghlac sé ar na Meiriceánaigh 
an chanáil a thógáil?

 (a) Na céadta bliain
 (b) 10 mbliana 
 (c) 23 bliain

4. Cén t-alt ina luaitear an iarracht a rinne 
an Fhrainc canáil a thógáil?

 (a) Alt 2
 (b) Alt 3
 (c) Alt 4

5. Conas atá a fhios againn go raibh an 
obair ar thógáil Chanáil Phanama  
an-dainséarach? 

 (a) Bhí an chanáil an-fhada
 (b) Fuair na mílte duine bás ag obair   

 uirthi
 (c) Bhí an iomarca long ag dul tríd an   

 gcanáil

6. Cén fáth nár chríochnaigh na Francaigh 
an chanáil?

 (a) Thit siad amach leis na Meiriceánaigh
 (b) Ní raibh go leor airgid acu
 (c) Fuair an iomarca daoine bás

7. Cad a insíonn dúinn gur éirigh leis an 
tionscadal mór ar deireadh?

 (a) Baineann na mílte long úsáid as an   
 gcanáil gach bliain

 (b) Ní bhfuair ach 5600 duine bás
 (c) Theip ar na tíortha eile canáil a thógáil

8. Tá an focal áfach in alt 3 in úsáid mar:
 (a) dobhriathar.
 (b) forainm.
 (c) ainmfhocal.

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

ó dheas

ó thuaidh
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