
An Fiosraitheoir

Nelson Mandela

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. I bparagraf 2 aimsigh an focal atá ar comhchiall le réasúnta.

2. Cad é an frása i bparagraf 4 atá contrártha le in éadan?

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

 Tá an Afraic Theas ar cheann de na tíortha is ________________ ar 
domhan.

 (a) álainn (b) hálainn (c) áille

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

 Is laoch iontach é Nelson Mandela.

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

5. Fiosraigh an frása a bheag a dhéanamh i bparagraf 2. Cuir in 
abairt de do chuid féin é.

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

 is beag nár bhris mo chroí arsa an fear gorm nuair a chuala sé go 
bhfuair nelson mandela bás laoch a bhí ann gan aon amhras

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

2. Cad é eile ba maith leat a fháil amach faoin chinedheighilt san 
Afraic Theas?

3. Cad é a spreag Nelson Mandela le dul chun troda, do bharúil?

4. Cad chuige a bhfuil meas ag daoine ar Mandela sa lá atá inniu 
ann, do bharúil?
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CeisteannaNelson Mandela

Rugadh Nelson Mandela ar an 18ú Iúil 1918 
i gceantar darb ainm Transkei san Afraic 
Theas. Ba thaoiseach ar threibh darbh ainm 
Thembu é a athair. Bhí an-dúil ag Mandela i 
stair a mhuintire agus i gcultúr na hAfraice. Ba 
ghnách lena thuismitheoirí scéalta a insint dó 
faoin dóigh ar ghlac na daoine geala seilbh ar 
thalamh na hAfraice Theas agus faoin dóigh 
ar chaill na daoine dúchasacha, ní hamháin an 
talamh s’acu, ach a saoirse chomh maith.

Nuair a bhí Mandela seacht mbliana d’aois, 
shocraigh a thuismitheoirí é a chur chun na 
scoile.  Ba é Mandela an chéad duine den 
mhuintir s’aige a chuaigh ar scoil. Nuair a 
rugadh é, tugadh Rolihlahlah Dalibhunga 
mar ainm air. Nuair a chuaigh sé ar scoil, 
áfach, thug na múinteoirí Nelson air. Bhí 
nós ann ag an am ainm de chuid Shasana a 
thabhairt ar pháistí scoile le go mbeadh sé 
níos fusa ag na daoine geala é a rá. Ní raibh 
meas ag na daoine geala ar na hainmneacha 
dúchasacha agus rinne siad iarracht a bheag 
a dhéanamh den chultúr fosta. Nuair a bhí 
Mandela naoi mbliana d’aois, fuair a athair 
bás. Ghlac ardtaoiseach threibh Thembu 
Mandela mar mhac altrama aige. Bhí saol 
measartha maith ag Mandela mar sin. Thuig 
sé i gcónaí, áfach, cé chomh tábhachtach agus 
atá an t-oideachas agus chuaigh sé chun na 
hollscoile sa bhliain 1939.

Chuir Mandela spéis mhór sa pholaitíocht 
agus é ar an ollscoil. D’éirigh sé iontach 
míshásta nuair a d’aithin sé cé chomh holc 
agus a bhí an saol ag na daoine dúchasacha 
i gcomparáid leis na daoine geala. Bhí na 
daoine geala ina gcónaí i dtithe móra áille 
i gceantair ghalánta ach ní raibh cead ag 
daoine dúchasacha dul isteach sna ceantair 
sin, ach amháin mar shearbhóntaí b’fhéidir. 

Bhí bialanna, busanna agus leithris ar leith ann 
do na daoine geala. Bhí comharthaí poiblí ann 
fiú ar bhinsí páirce a raibh leithéidí ‘Daoine 
Geala Amháin’ scríofa orthu. Ní raibh na cearta 
daonna céanna ag na daoine dúchasacha ar 
chor ar bith. Cinedheighilt an t-ainm atá ar 
an chóras a bhí ann, is é sin dhá ‘chine’ nó an 
dá chineál daoine a scaradh óna chéile mar 
gheall ar dhath a gcraicinn. Ní raibh Mandela 
sásta cur suas leis an staid mhíchothrom sin. 
Sa deireadh, chuaigh sé isteach sa ghrúpa 
armtha mhídhleathach darbh ainm Comhdháil 
Náisiúnta na hAfraice, agus thosaigh sé ag 
troid le gunnaí agus le buamaí ar son chearta 
na ndaoine dúchasacha.

Chaith Mandela roinnt blianta ag troid mar 
sin go dtí gur gabhadh é sa bhliain 1962. 
Cuireadh i bpríosún é in áit darb ainm Robin 
Island agus chaith sé 27 bliain mar phríosúnach 
ansin. Bhí aird ag daoine ar fud an domhain ar 
chás Mandela le linn an ama sin. Cuireadh brú 
mór ar rialtas na hAfraice Theas é a scaoileadh 
saor, rud a tharla ar an 11ú Feabhra 1990, 
i ndiaidh na mblianta fada uaigneacha i 
bpríosún. Agus é saor, d’oibrigh Mandela go 
dian dícheallach ar son na ndaoine le go 
mbeadh tír níos fearr, níos sábháilte agus níos 
cothroime ann do gach duine. Ansin, sa bhliain 
1994, agus é 75 bliain d’aois, toghadh ina 
Uachtarán ar an Afraic Theas é. Bá é an chéad 
Uachtarán dúchasach riamh é. Chaith sé cúig 
bliana ina Uachtarán agus rinne sé cuid mhór 
oibre leis an tsaol a fheabhsú san Afraic Theas.

Fuair Mandela bás ar an 5ú Nollaig 2013 agus 
é 95 bliain d’aois. Deirtear gurb é Mandela an 
príosúnach cogaidh is clúití ar domhan. Thug 
sé dóchas do chuid mhór daoine ar fud an 
domhain agus beidh cuimhne go deo air mar 
laoch iontach.

1. Cad é a bhí tábhachtach faoi athair 
Nelson Mandela?

 (a) Ba é an Tiarna Nelson athair Mandela
 (b) Taoiseach a bhí ann
 (c) Múinteoir scoile a bhí ann

2. Cad é mar a d’fhoghlaim Mandela faoi 
stair na tíre ar dtús?

 (a) D’éist sé le scéalta sa bhaile
 (b) Léigh sé cuid mhór leabhar
 (c) Rinne sé staidéar ar an ollscoill

3. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (a) Ní raibh suim ar bith ag Mandela san  

 oideachas
 (b) Bhí suim éigin ag Mandela san   

 oideachas
 (c) Bhí dúil mhór ag Mandela san   

 oideachas

 4. Cé acu thíos is fearr a chuireann síos ar 
an Afraic Theas nuair a bhí Mandela óg? 

 (a) Bhí an saol céanna ag daoine geala  
 agus ag daoine dúchasacha

 (b) Bhí saol i bhfad níos fearr ag na   
 daoine geala i gcomparáid leis   
 na daoine dúchasacha

 (c) Bhí na daoine dúchasacha agus na   
 daoine geala beo bocht

5. Cén fáth ar cuireadh Mandela i bpríosún?
 (a) Bhí sé ag gadaíocht
 (b) Bhí sé ag troid in éadan na ndaoine  

 geala
 (c) Bhí fuath aige ar na daoine geala

6. Cad é an míniú is fearr ar an fhocal 
cinedheighilt?

 (a) Difear mór a dhéanamh idir dhá   
 ghrúpa daoine de réir datha

 (b) A bheith cothrom le gach duine
 (c) Cearta daonna a thabhairt do gach  

 duine

7. Cad chuige a bhfuil meas mór ar 
Mandela sa lá atá inniu ann, do bharúil?

 (a) Spreag sé cuid mhór daoine ar fud an  
 domhain 

 (b) Chuaigh sé ar ollscoil
 (c) Bhí sé ina chónaí san Afraic Theas

8. Tá an frása go dian dícheallach i 
bparagraf 4 in úsáid mar:

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

9. Cad é atá sa téacs seo?
 (a) Scéal faoi shaol duine
 (b) Fíricí eolaíochta
 (c) Dialann duine


