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Tá rudaí tábhachtacha le feiceáil sa dá íomhá thuas. Roghnaigh 

íomhá amháin díobh agus scríobh gné-alt d’irisleabhar bunaithe ar 

na rudaí atá san íomhá sin. Pléigh na pointí seo a leanas: 

● an tábhacht a bhaineann leis na rudaí sin   

● dhá phointe dhearfacha faoi na rudaí sin  

● dhá phointe dhiúltacha faoi na rudaí sin  

● moladh amháin atá agat féin do dhaoine faoi na rudaí sin  

(2019 SEC Sample Q9) 

 

Tá na meáin chumarsáide (social media) ag éirí an treocht (trend) is mó ar an idirlíon, ag sárú 

(surpassing) aon rud a feicimid riamh. Tá an idirlíon ina dhlúthcuid (part) den saol (life) againn 

anois.  

 

Is aoibhinn le daoine óga an idirlíon mar is bealach cumarsáide é agus ligeann sé seans dóibh a 

gcarachtar a chuir in iúl (express). Is árdán (platform) an-tábhachtach agus úsáideach é mar is 

ceangal (connection) é idir daoine ar fud an domhain. Is féidir le duine óg bualadh (meet) le duine 

eile ó tír ar bith sa domhan.  

 

Tá go leor buntáistí (advantages) ag baint leis an idirlíon. Gach lá, feicimid nuacht, treochtaí, 

scéalta agus íomhánna timpeall an domhain. Tá eolas faoi gach ábhar le fáil ar an idirlíon agus 

déanann sé go leor rudaí, ar nós obair bhaile, níos éasca. Bímid in ann teachtaireachtaí 

(messages) agus físeáin (videos) a sheoladh (send) do chairde.  

 

In ainneoin (despite) na buntáistí áfach, tá a lán fadhbanna ag baint leis na meáin 

chumarsáide. Lá i ndiaidh lae, feicimid íomhánna foirfe agus smaointe neamhréalaíoch (unrealistic 

ideas) faoin áilleacht (beauty). Tá a fhios againn go bhfuil na híomhánna bréagach ach tá an 

damáiste síceolaíoch (psychological damage) déanta. Déanann íomhánna foirfe damáiste dár 

bhféinmhuinín (self-confidence) agus dár sláinte mheabhrach (mental health).  
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Chomh maith leis sin, deirtear go bhfuil daoine óga ag cailleadh scileanna sóisialta (social skills) a 

bhuí leis (thanks to) na meáin chumarsáide. Deirtear go bhfuil daoine óga ag caitheamh an-

iomarca ama (too much time) ar a bhfón póca. Is bealach cumarsáide nua-aimseartha é ach níl go 

leor taighde déanta air. An bhfuil an modh cumarsáide (mode of communication) go maith dúinn i 

ndáiríre? 

 

Mar is eol do chách (as everyone knows) tarlaíonn cíbearbhulaíocht ar líne. Ach, i mo thuairim 

féin, tá an locht ar fad ar na comhlachtaí (owners) sa mheán chumarsáide. An t-aon rud atá 

tábhachtach dóibh ná airgead. Is dócha gur cuma leo faoin dochar dár meabharshláinte a 

dhéantar mar gheall ar an cíbearbhulaíocht a tharlaíonn ar líne. Fad is go dtuilleann na 

comhlachtaí seo airgead (as long as the companies earn money), leanann an cíbearbhulaíocht ar 

aghaidh. Ba chóir don rialtas (government) dlíthe níos láidre (stronger laws) a chur i bhfeidm (put 

in operation) chun stop a chur ar an bhfadhb seo. Mholfainn é sin a dhéanamh go luath. 

 

Is gné lárnach dár sochaí é an meán chumarsáide. Tá sé ag fás agus ag athrú lá i ndiaidh lae. 

Céard atá romhainn? - níl a fhios againn! (What will happen next? - we don’t know!) 


