1. I bparagraf 2 aimsigh an focal atá ar comhchiall le deacrachtaí.
2. Cad é an focal i bparagraf 2 atá contrártha le cead?
3. Tá an aidiacht bocht i bparagraf 4. Roghnaigh an leagan ceart de
san abairt seo thíos:

Is daoine _________ iad, den chuid is mó, na bundúchasaigh san Astráil.
(a) bochta

(b) boichte

(c) bhocht

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

Tá siad i bhfad ‘níos cóngaraí don nádúr’ agus tuigeann siad an domhan
seo i bhfad níos fearr.
(a) Is fíric í

(b) Is tuairim í

(c) Is seanfhocal í

5. Fiosraigh an frása rachadh sé i bhfeidhm ort i bparagraf 2. Cuir in
abairt de do chuid féin é.
6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

caithfidh meas a bheith agat ar an áit álainn naofa seo san astráil arsa
an bundúchasach leis an chuairteoir ghearmánach agus iad ag siúl thart
ar uluru is cuid dár gcultúr é

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa
1. Déan achoimre ar an téacs seo.
2. Cad é eile ba mhaith leat a fháil amach faoi chultúr
Bhundúchasaigh na hAstráile?

4. Cad chuige nach bhfuil meas ag roinnt daoine ar na
bundúchasaigh san Astráil, do bharúil?
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3. Cad é a spreagann daoine le cuairt a thabhairt ar áit naofa mar
Uluru, do bharúil?

24 Uluru agus Bundúchasaigh na hAstráile

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
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An Fiosraitheoir

Uluru agus Bundúchasaigh
na hAstráile

Uluru agus Bundúchasaigh
na hAstráile
Is iomaí áit naofa atá ann ar fud an domhain,
mar shampla, na hardeaglaisí galánta a
thóg na Críostaithe san iarthar le cúpla míle
bliain anuas, nó na moscanna áille a thóg na
Moslamaigh san oirthear. Tá áiteanna naofa
eile ann atá ‘nádúrtha’, áiteanna nár thóg
duine ar bith ach atá sa nádúr leis na blianta.
Go minic is sléibhte iad na háiteanna sin, mar
shampla, Sliabh Everest, nó Chomolungma mar
a thugtar air i Neipeal, atá ina shliabh naofa
ag na Búdaithe i Neipeal. Tá áit naofa mar sin
san Astráil darb ainm Uluru, atá suite i lár na
tíre. Ayer’s Rock a thugtar air i mBéarla, agus
is áit naofa ar leith é do na Bundúchasaigh atá
ina gcónaí san Astráil leis na mílte bliain. Is áit
chlúiteach é seo agus tá sé ar cheann de na
háiteanna is so-aitheanta ar domhan.
Thiocfadh linn a rá gur sliabh beag é Uluru
ach b’fhéidir gur fearr a rá gur carraig mhór
é, le fírinne - an charraig is mó clú agus cáil
ar domhan. Tá sé déanta as cloch darb ainm
gaineamhchloch. Tá an chloch seo lán de
mhianraí éagsúla agus mar gheall ar na mianraí
sin, athraíonn dath Uluru go minic i rith an lae,
de réir mar a bhíonn an ghrian ag soilsiú air.
Aithníonn muid é mar charraig mhór dhearg de
ghnáth. Tá rud éigin speisialta agus draíochtach
faoi gan dabht agus tú ag amharc air.
Rachadh sé i bhfeidhm ort. Glacann sé níos
mó ná trí uair an chloig le súil thart ar Uluru nó
tá sé 9.4 ciliméadar ar fad. Tá sé 348 méadar
ar airde ach tá 2.5 ciliméadar den chloch faoi
thalamh! Tagann na mílte turasóir ar cuairt
chuig an áit gach bliain ach cruthaíonn sin
fadhbanna do na daoine dúchasacha atá ina
gcónaí ann. Ní bhíonn siad sásta le cuid mhór
de na turasóirí nó ní i gcónaí a léiríonn siad
meas ar an charraig mar áit naofa. Cé nach
bhfuil cosc ar an charraig a dhreapadh, bíonn
na bundúchasaigh iontach míshuaimhneach
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faoi. Bíonn siad míchompordach le grianghraif
fosta go minic, mar gheall ar an chreideamh
s’acu. Ar an taobh eile de, cruthaíonn an
turasóireacht obair agus fostaíocht do na
daoine ansin.

1. Cé acu thíos atá ina áit naofa
nádúrtha?
(a) Ardeaglais Naomh Pól sa Vatacáin
(b) Mosc Mór Mheice
(c) Sliabh Everest

Is daoine ar leith iad Bundúchasaigh na
hAstráile agus tá 10 ngrúpa éagsúla acu ann ar
fud na tíre. Is cosúil go bhfuil siad san Astráil le
breis agus 60,000 bliain. Níl cine daoine ar bith
eile ar domhan atá chomh fada sin lonnaithe
in aon tír amháin. Ní raibh cónaí in Éirinn go
dtí 9,000 bliain ó shin! Ar an drochuair, nuair
a chuaigh na daoine geala ón Eoraip chun na
hAstráile cúpla céad bliain ó shin, chaith siad
go holc leis na bundúchasaigh. Ghoid siad cuid
mhór den talamh s’acu agus mharaigh siad
a lán acu. Ar ndóigh, rinne siad a bheag den
chultúr agus de na dóigheanna s’acu fosta.

2. Cén sórt áite é Uluru?
(a) Abhainn naofa thuas sna sléibhte arda
(b) Carraig mhór naofa i lár na hAstráile
(c) Foirgneamh naofa i bpríomhchathair
na hAstráile

Tá cultúr ar leith ag na bundúchasaigh nach
bhfuil cosúil le cultúr nua-aimseartha na hEorpa.
Is minic a chruthaíonn sin fadhbanna dóibh,
áfach, nó cuireann sin iad i gcoimhlint leis na
daoine geala. Bíonn cuid mhór fadhbanna
sóisialta agus sláinte ag na bundúchasaigh agus
tá cuid acu beo bocht. Den chuid is mó, tá
siad ina gcónaí in áiteanna bochta gan teacht
a bheith acu ar sheirbhísí cearta oideachais,
sláinte ná fostaíochta. Mar sin féin, síleann
roinnt daoine go bhfuil siad i bhfad ‘níos
cóngaraí don nádúr’ agus go dtuigeann siad
an domhan seo i bhfad níos fearr ná daoine
geala. B’fhéidir go bhfuil siad níos fearr as ar
an dóigh sin, agus go dtiocfadh linne cuid mhór
a fhoghlaim uathu!

3. Cé hiad Bundúchasaigh na hAstráile?
(a) Na daoine atá ina gcónaí ansin leis na
mílte bliain
(b) Na daoine geala a tháinig ón Eoraip
(c) Na daoine gorma a chuaigh go 		
Meiriceá

5. Cad é mar a chaith na daoine geala
leis na bundúchasaigh?
(a) Chuidigh siad go mór leis na 		
bundúchasaigh
(b) Rinne siad neamhshuim de na 		
bundúchasaigh
(c) Rinne siad dochar mór do na 		
bundúchasaigh
6. Cén sórt saoil atá ag na bundúchasaigh
i gcomparáid le daoine geala?
(a) Tá saol i bhfad níos measa ag na 		
daoine geala
(b) Tá a lán fadhbanna ag na 			
bundúchasaigh i gcomparáid 		
le daoine geala
(c) Níl aon difear idir an dá ghrúpa
7. Cad chuige a síleann roinnt daoine a
mhór de na bundúchasaigh, do bharúil?
(a) Tá tuiscint mhaith agus meas acu ar
a gcultúr
(b) Tá dúil mhór acu in Uluru
(c) Níl aon fhadhbanna sóisialta acu
8. I bparagraf 1 tá an focal so-aitheanta
in úsáid mar:
(a) aidiacht.
(b) cónasc.
(c) dobhriathar.

4. Cad é mar a mhothaíonn na
bundúchasaigh faoi na cuairteoirí ag
Uluru?
(a) Ní miste leo cuairteoirí ar chor ar bith
(b) Chuir siad cosc ar na cuairteoirí
(c) Bíonn siad buartha faoi rudaí áirithe a
dhéanann cuairteoirí

9. Cad é atá sa téacs seo?
(a) Scéal faoi shaol duine
(b) Eolas úsáideach
(c) Tuairisc atá ann

