
Anois agus Fadó – 
Carranna

Tasc 1: 
Cén chaoi a bhfuil carranna níos  

fearr anois ná mar a bhí siad blianta  
ó shin, dar leat?

Tasc 2:  
Bíonn díon agus fuinneoga ag carranna 
anois. Ainmnigh 5 rud ba mhaith leat 

bheith i gcarr. 21
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Ní raibh móran carranna ann blianta fada ó shin. Anois, tá 
carranna de gach cinéal le feiceáil gach áit. Tá cuid acu an-tapa ar 
fad. Tá cuid acu an-daor freisin. Is féidir níos mó ná milliún punt a 
chaitheamh ar charr mór spóirt na laethanta seo!

Tá an-difear idir na carranna atá ann anois agus na carranna a bhí 
ann blianta ó shin. Ní raibh díon ar na carranna blianta ó shin agus 
d’éirigh an tiománaí fliuch báite sa bháisteach! Bhí na carranna 
an-dainséarach freisin. Ní raibh criosanna sábhála iontu agus ní 
raibh soilse ar bith acu. Ní raibh teas ná raidió iontu ach oiread. 

Ní raibh go leor airgid ag an chuid is mó daoine carr a cheannach 
blianta fada ó shin. Ba é Henry Ford a rinne an chéad charr a 
d’fhéadfadh daoine a cheannach ar phraghas réasúnta saor. Tá a 
ainm go fóill le feiceáil ar charranna inniu. Tá ainmneacha daoine 
eile ar nós Renault agus Mercedes-Benz le feiceáil freisin.

Tháinig athrú mór ar charranna ó aimsir Henry Ford. Tá gach rud 
ar fáil i gcarranna nua anois, mar shampla:
• fuinneoga leictreacha;
• raidió/seinnteoir DVD/seinnteoir mp3; 
• ceamara;
• teas;
• díon gréine;
• clog; agus
• áit do chupán tae go fiú!

CeisteannaAnois agus Fadó – 
Carranna

1. Cé acu atá fíor?
 (a) Níl mórán carranna ann inniu
 (b) Tá go leor carranna ann inniu
 (c) Níl carranna ar bith ann inniu

2. Cén sórt cairr a chosnaíonn níos mó ná milliún punt?
 (a) Carr beag mall
 (b) Carr don chlann
 (c) Carr mór spóirt

3. Cad a tharla don tiománaí sa bháisteach blianta    
 fada ó shin?
 (a) Bhí air stopadh
 (b) D’éirigh sé fliuch
 (c) Tháinig áthas air

4. Bhí na carranna fadó dainséarach mar:
 (a) ní raibh teas iontu.
 (b) ní raibh raidió iontu.
 (c) ní raibh criosanna sábhála iontu.

5. Cén fáth nach raibh daoine in ann éisteacht le ceol sna   
 carranna fadó, dar leat?
 (a) Níor thaitin ceol leo
 (b) Ní raibh raidió sa charr acu
 (c) Bhí na carranna an-torannach

6. Cé a thóg an chéad charr a bhí daoine in ann a    
 cheannach?
 (a) Henry Ford
 (b) Mercedes-Benz
 (c) Harrison Ford


