
An Fiosraitheoir

Sliabh Everest

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. I bparagraf 2 aimsigh an frása atá ar comhchiall le den bharúil.

2. Cad é an frása i bparagraf 3 atá contrártha le ag an bhun?

3. Tá an aidiacht deacair i bparagraf 1. Roghnaigh an leagan ceart   
 de san abairt seo thíos:

 Tá Sliabh Everest níos airde agus níos ________ ná sliabh ar bith eile.

 (a) deacra (b) dheacra (c) deacair

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

 Tá daoine ann a bhain an barr amach agus a fuair bás ar an bhealach  
 anuas arís.

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

5. Fiosraigh an focal easpa i bparagraf 5. Cuir in abairt de do chuid  
 féin é.

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

 rith mé chomh gasta agus a thiocfadh liom nuair a chonaic mé an   
 mhaidhm shneachta ag teacht i mo threo arsa an seirpeach buíochas   
 do dhia nár maraíodh mé

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

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

3. Cad é a spreagann daoine le Sliabh Everest a dhreapadh, do 
bharúil?

4. Cad chuige a dtig le níos mó daoine barr Shliabh Everest  
a bhaint amach sa lá atá inniu ann, do bharúil?
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CeisteannaSliabh Everest

Is é Sliabh Everest an sliabh is airde ar 
domhan. Tá sé suite idir Neipeal agus an 
Tibéid i lár na Himiléithe. Tá sé 8,848 méadar 
ar airde. Ainmníodh Sliabh Everest in ómós 
do George Everest as an Bhreatain Bheag, a 
bhí ag obair mar innealtóir san India agus i 
Neipeal sa 19ú haois. Ach, tá ar a laghad dhá 
ainm dhúchasacha eile air. Sa Tibéid tugtar 
Chomolungma air, rud a chiallaíonn ‘bandia’ 
nó ‘máthair an domhain’. Agus i Neipeal tugtar 
Sagarmatha air, rud atá deacair a aistriú ach 
a chiallaíonn rud éigin cosúil le ‘ceann spéire’.

Tá spéis ag daoine sa tsliabh iontach seo leis 
na céadta bliain. Tá na daoine dúchasacha den 
tuairim gur sliabh naofa atá ann agus go bhfuil 
dia dá gcuid ina chónaí ann. Chuir dreapadóirí 
na hEorpa spéis mhór ann cionn is gur mhaith leo 
an sliabh is airde ar domhan a dhreapadh. Chuir 
sin tús leis an ‘rás go barr Everest’ ag tús an 
20ú haois idir na tíortha éagsúla san Eoraip. Ba 
mhian le gach tír go mbainfeadh na dreapadóirí 
s’acu barr Everest amach roimh dhuine ar bith 
eile, ach bhí roinnt fadhbanna móra ann.

Ar an chéad dul síos, bhí sé millteanach deacair 
an sliabh a bhaint amach. Ní hamháin nach 
raibh bóithre ná eitleáin ar bith ann, ach bhí 
sé doiligh cead a fháil ón rialtas i Neipeal agus 
sa Teibéid a bheith sna Himiléithe. Ar ndóigh, 
ní raibh sé furasta an sliabh a dhreapadh, 
agus níl go fóill. De thairbhe go bhfuil an t-aer 
ag an bharr an-tanaí, caithfidh dreapadóirí 
ocsaigin a ghlacadh le cuidiú leo análú. Bíonn 
sé fuar feanntach fosta, thart faoi -35°celsius 
an chuid is mó den am. Ní raibh an trealamh 
a bhí ar fáil ag an am sin chomh maith sin 
uilig i gcomparáid leis an trealamh atá ar fáil 
sa lá atá inniu ann. Rinneadh roinnt iarrachtaí 
Everest a dhreapadh sa tréimhse sin ach theip 
orthu uilig. Bhí beirt dreapadóirí ó Shasana, 

darbh ainm George Mallory agus Andrew 
Irvine, a rinne iarracht chlúiteach sa bhliain 
1924. Níor tháinig siad slán, áfach, agus is 
cosúil go bhfuair siad bás cóngarach don bharr. 
Cé nach bhfaca duine ar bith iad ag an bharr, 
tá go leor daoine ann a chreideann gur bhain 
siad an barr amach agus go bhfuair siad bás ar 
an bhealach anuas arís.

Níor baineadh barr Everest amach go hoifigiúil 
go dtí 1953 nuair a d’éirigh le Edmund Hillary 
agus Tenzing Norgay é a dhéanamh. Ba as 
an Nua-Shéalainn Hillary agus bhí Tenzing 
ina Sheirpeach. Tá na Seirpigh ina gcónaí 
cóngarach don tsliabh agus deirtear go bhfuil 
scileanna ar leith acu agus go bhfuil rud éigin 
san fhuil acu a chuidíonn go mór leo análú san 
aer thanaí. Ní dhéantar aon dreapadóireacht 
ar Everest nach mbíonn na Seirpigh páirteach 
ann! Ba é Dawson Stelfox as Béal Feirste an 
chéad Éireannach a dhreap Everest agus ba 
í Clare O’Leary as Corcaigh an chéad bhean 
Éireannach a rinne é sa bhliain 2014. Sa 
bhliain 2010, bhain Jordan Romeo as Meiriceá 
an barr amach agus gan é ach 13 bliana d’aois. 
Ba é Yuichiro Miura an duine is sine riamh a 
dhreap Everest agus é 80 bliain d’aois. B’fhéidir 
go bhfuil an dreapadh ag éirí níos fusa, ach sin 
ráite, faigheann go leor daoine bás ann go fóill.

Is sliabh iontach é Everest ach tá sé 
fíorchontúirteach é a dhreapadh. Tarlaíonn 
maidhmeanna sneachta go minic a mharaíonn 
daoine gach bliain. Is é an fuacht millteanach 
agus easpa ocsaigine an dá rud eile a 
dhéanann dochar. Mar sin féin, bhain níos mó 
ná 4,000 barr Everest amach go dtí seo agus 
éiríonn le níos mó daoine ná riamh an barr a 
bhaint amach gach bliain. Tá na céadta eile 
ann, áfach, a fuair bás san iarracht.

1. Cá háit a bhfuil Sliabh Everest suite?
 (a) San India
 (b) Sna Himiléithe
 (c) Sa Nua-Shéalainn

2. Cad chuige a bhfuil clú agus cáil ar 
Everest?

 (a) Tá sé ar an tsliabh is airde ar domhan
 (b) Tá sé galánta
 (c) Tá sé in aice le Neipeal

3. Cad é atá speisialta faoi Shliabh Everest 
de réir daoine atá ina gcónaí ansin?

 (a) Tá sé thar a bheith contúirteach
 (b) Is áit naofa é
 (c) Tá sé galánta mar áit

4. Cad é a bhí i gceist leis an ‘rás go barr 
Everest’?

 (a) Bhain sé le comórtas reathaíochta suas  
 an sliabh agus ar ais

 (b) Bhain sé leis an trealamh is fearr a   
 dhéanamh

 (c) Bhain sé le daoine as tíortha éagsúla  
 san Eoraip a bhí ag iarraidh barr   
 Everest a bhaint amach 

5. Cad é an chéad fhadhb mhór a bhí ag 
na dreapadóirí sular thosaigh siad ar an 
dreapadh?

 (a) Bhí barraíocht sneachta ann
 (b) Bhí sé iontach deacair an sliabh a   

 bhaint amach
 (c) Ghlac sé barraíocht airgid

6. Cad chuige nach dtig linn a bheith 
cinnte gur bhain Mallory agus Irvine an 
barr amach roimh dhuine ar bith eile?

 (a) Mar go bhfuair siad bás
 (b) Ní raibh an trealamh maith go leor   

 san am
 (c) Níl aon fhianaise ann gur bhain siad  

 an barr amach

7. Cad chuige a mbíonn na Seirpigh i 
gcónaí páirteach i ndreapadh Shliabh 
Everest, do bharúil?

 (a) Tá ábaltacht ar leith acu nach bhfuil  
 ag daoine eile

 (b) Tá siad ina gcónaí sa cheantar agus  
 ní chosnaíonn siad mórán airgid

 (c) Ní miste leo an fuacht

8. Tá an frása mar sin féin i bparagraf 5 
in úsáid mar:

 (a) briathar.
 (b) dobhriathar.
 (c) ainmfhocal.

9. Cad é atá sa téacs seo?
 (a) Miotas 
 (b) Fíricí suimiúla 
 (c) Treoracha
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