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Tasc Leabhrán Acmhainní

JCT Matamaitic 2020

Tá rogha de thascanna agus de ghníomhaíochtaí matamaiticiúla sa Leabhrán Acmhainní
Tascanna seo ar bhain múinteoirí triail astu chun críocha na forbartha gairmiúla
Ta na tascanna oiriúnach le húsáid le scoláirí Mhatamaitic na sraithe sóisearaí.
Ba cheart do mhúinteoirí a mbreithiúnas gairmiúil a úsáid agus iad ag meabhrú a oiriúnaí
atá tasc nó gníomhaíocht mhatamaiticiúil agus ba cheart dóibh an tasc a athrú más gá, le
freastal ar riachtanais agus / nó ar chomhthéacs a gcuid scoláirí. Dearadh na tascanna le
bheith indéanta, dúshlánach agus infhorbartha agus má bhítear á n-athrú, ba chóir na
prionsabail dhearaidh sin a chaomhnú iontu.
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Aidhm
Is é an aidhm atá ag matamaitic na sraithe sóisearaí deiseanna ábhartha dúshlánacha a
thabhairt do gach scoláire inniúlacht mhatamaiticiúil a bhaint amach ionas gur féidir leo dul i
ngleic le dúshláin mhatamaiticiúla an ghnáthshaoil, agus cur ar a gcumas leanúint ar aghaidh
lena gcuid staidéir ar an matamaitic sa tsraith shinsearach agus ina dhiaidh sin. Maidir leis
an tsonraíocht seo, cuirtear inniúlacht mhatamaiticiúil i láthair mar chúig chuid idirnasctha
atá fite fuaite ina chéile, seachas mar thréith aontoiseach:
▪

tuiscint choincheapúil – léirthuiscint ar choincheapa, oibríochtaí agus gaolta
matamaiticiúla

▪

gnáth-líofacht –scil chun gnásanna a dhéanamh go solúbtha, go cruinn, go héifeachtúil
agus go cuí

▪

inniúlacht straitéiseach–an cumas fadhbanna matamaiticiúla a cheapadh, a léiriú, agus a
réiteach i gcomhthéacsanna a bhfuil taithí ag an scoláire orthu agus i gcomhthéacsanna
nach bhfuil taithí aige orthu

▪

réasúnaíocht oiriúnaitheach–an cumas chun smaoineamh go loighciúil, machnamh,
míniú, údar a thabhairt agus cumarsáid

▪

dearcadh dearfach –féachaint ar an matamaitic mar rud ciallmhar, úsáideach agus
fiúntach, mar aon le creideamh i ndúthracht, buanseasmhacht agus éifeachtúlacht an
duine féin.
Matamaitic na Sraithe Sóisearaí l. 5

National Research Council (2001) Adding it up: Helping children learn mathematics.
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J. Kilpatrick, J. Swafford, and B. Findell (Eds.). Mathematics Learning Study Committee,
Center for Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington,
DC: National Academy Press.

Briathra gnímh
Is ráitis iad torthaí foghlama a chuireann síos ar an eolas, an tuiscint, na scileanna agus na
luachanna a ba chóir do scoláirí a léiriú tar éis tréimhse foghlama. Chun cabhrú go hiomlán
le múinteoirí, tuismitheoirí, agus scoláirí na torthaí foghlama a fhiosrú, tá gluais de na
briathra gnímh a úsáidtear sa tsonraíocht (l. 25) san áireamh thíos:
Briathra gnímh
Anailísigh

Cuir i bhfeidhm
Ríomh
Rangaigh
Déan comparáid

Cuir le chéile

Tiontaigh
Sainmhínigh
Pléigh

Meas

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an
scoláire
staidéar nó scrúdú a dhéanamh ar rud go
mion, rud a mhiondealú chun na
bunghnéithe nó an bunstruchtúr a
nochtadh; codanna agus coibhneasa a
aithint, agus fianaise a léirmhíniú chun
teacht ar chonclúidí
eolas agus/nó scileanna a roghnú agus a
úsáid chun fadhb a réiteach i gcás nua
freagra uimhriúil a oibriú amach
rudaí a chur i ngrúpaí bunaithe ar thréithe
comónta
cuntas a thabhairt ar na cosúlachtaí agus
(nó) difríochtaí idir dhá rud nó cás (nó níos
mó), ag tagairt don dá cheann acu (dóibh
uile) síos tríd
úsáid a bhaint as airíonna cruthanna agus
torthaí céimseatúla ar mhaithe le tarraingt
go cruinn, ag baint úsáid as na huirlisí
céimseatúla a leagtar síos agus iad sin
amháin
athrú ó fhoirm amháin go foirm eile
[tacar]: riail a thabhairt lena n-aithnítear na
baill atá i dtacar
athbhreithniú tomhaiste cothrom a
thabhairt a chuimsíonn réimse argóintí,
tosca, nó hipitéisí: ba chóir tuairimí nó
conclúidí a chur i láthair go soiléir agus tacú
leo le fianaise chuí
luach garbh a shonrú nó a ríomh maidir le
cainníocht áirithe
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Measúnaigh

Mínigh

Ginearálaigh
Cruthaigh
Léirmhínigh

Imscrúdaigh

Cosain
Pléigh go matamaiticiúil

Cruthaigh

Slánaigh

Sceitseáil
Réitigh
Luaigh

Tuig
Úsáid
Deimhnigh

breithiúnas a dhéanamh ar bhailíocht nó ar
chaighdeán coibhneasta ruda, ina
bhféadfadh anailís, comparáid agus
codarsnacht, léirmheas, cosaint nó
breithiúnas a bheith i gceist
cuntas réasúnta a thabhairt, ina
dtaispeántar an dóigh a n-eascraíonn
torthaí as cúiseanna
ráiteas ginearálta a chruthú bunaithe ar
chásanna sonracha
rud a tháirgeadh nó a ghiniúint
úsáid a bhaint as eolas agus tuiscint chun
an chiall atá le rud éigin a mhíniú i
gcomhthéacs
breathnú, staidéar, nó mionscrúdú
córasach a dhéanamh chun fíricí a chinntiú
agus teacht ar chonclúidí nua
cúiseanna bailí nó fianaise bhailí a thabhairt
chun tacú le freagra nó le conclúid
léiriú matamaiticiúil a chruthú (m.sh. graf,
cothromóid, fíor chéimseatúil) chun cur síos
a dhéanamh ar ghné ar leith d'fheiniméan
argóint dhéaduchtach a thabhairt chun a
léiriú go bhfuil ráiteas ar leith fíor, lena náirítear cúiseanna le gach céim san argóint
an uimhir is gaire d'uimhir áirithe, i
ndearbhthéarmaí, a thabhairt san fhoirm
riachtanach (mar shampla, iolraí de 100, nó
uimhir lena mbaineann trí fhigiúr
bhunúsacha)
graf nó léaráid gharbh a tharraingt gan
uirlisí céimseatúla
freagra nó réiteach ar rud éigin a oibriú
amach
ráiteas achomair a thabhairt gan mórán
argóint tacaíochta nó gan aon argóint
tacaíochta
saineolas a fháil agus a úsáid mar is cuí,
agus na naisc idir codanna a fheiceáil
eolas nó rialacha a chur i bhfeidhm chun
teoiric a chur i ngníomh
a léiriú go bhfuil ráiteas fíor
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Gníomhaíocht Mheaitseála na mBriathra Gnímh 1
Déan an ghníomhaíocht seo a leanas tríd an mbriathar gnímh a mheaitseáil leis an ráiteas
ceart.
Cuir i
Pléigh go
Cuir le
bhfeidhm
matamaiticiúil chéile
Imscrúdaigh Rangaigh
Slánaigh

Briathra gnímh

Sainmhínigh Meas

Mínigh

Réitigh

Deimhnigh Ríomh

Tuig

Cruthaigh

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
[tacar]: riail a thabhairt lena n-aithnítear na baill atá i dtacar
luach garbh a shonrú nó a ríomh maidir le cainníocht áirithe
freagra uimhriúil a oibriú amach
úsáid a bhaint as airíonna cruthanna agus torthaí céimseatúla
ar mhaithe le tarraingt go cruinn, ag baint úsáid as na huirlisí
céimseatúla a leagtar síos agus iad sin amháin
rud a tháirgeadh nó a ghiniúint
freagra nó réiteach ar rud éigin a oibriú amach
eolas agus/nó scileanna a roghnú agus a úsáid chun fadhb a
réiteach i gcás nua
a léiriú go bhfuil ráiteas fíor
an uimhir is gaire d'uimhir áirithe, i ndearbhthéarmaí, a
thabhairt san fhoirm riachtanach (mar shampla, iolraí de 100,
nó uimhir lena mbaineann trí fhigiúr bhunúsacha)
cuntas réasúnta a thabhairt, ina dtaispeántar an dóigh a neascraíonn torthaí as cúiseanna
breathnú, staidéar, nó mionscrúdú córasach a dhéanamh chun
fíricí a chinntiú agus teacht ar chonclúidí nua
rudaí a chur i ngrúpaí bunaithe ar thréithe comónta
saineolas a fháil agus a úsáid mar is cuí, agus na naisc idir
codanna a fheiceáil
léiriú matamaiticiúil a chruthú (m.sh. graf, cothromóid, fíor
chéimseatúil) chun cur síos a dhéanamh ar ghné ar leith
d'fheiniméan
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Gníomhaíocht 2 Briatra Gnímh a Mheaitseáil
Déan an ghníomhaíocht a lenas ach an briathar gnímh a mheaitseáíl leis on ráiteas cuí
Anailísigh
Léirmhínigh
Briathra gnímh

Déan
comparáid
Cosain

Tiontaigh

Pléigh

Measúnaigh

Ginearálaigh

Cruthaigh

Sceitseáil

Luaigh

Úsáid

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
úsáid a bhaint as eolas agus tuiscint chun an chiall atá le rud
éigin a mhíniú i gcomhthéacs
breithiúnas a dhéanamh ar bhailíocht nó ar chaighdeán
coibhneasta ruda, ina bhféadfadh anailís, comparáid agus
codarsnacht, léirmheas, cosaint nó breithiúnas a bheith i gceist
athrú ó fhoirm amháin go foirm eile
athbhreithniú tomhaiste cothrom a thabhairt a chuimsíonn
réimse argóintí, tosca, nó hipitéisí: ba chóir tuairimí nó
conclúidí a chur i láthair go soiléir agus tacú leo le fianaise chuí
ráiteas ginearálta a chruthú bunaithe ar chásanna sonracha
staidéar nó scrúdú a dhéanamh ar rud go mion, rud a
mhiondealú chun na bunghnéithe nó an bunstruchtúr a
nochtadh; codanna agus coibhneasa a aithint, agus fianaise a
léirmhíniú chun teacht ar chonclúidí
graf nó léaráid gharbh a tharraingt gan uirlisí céimseatúla
argóint dhéaduchtach a thabhairt chun a léiriú go bhfuil ráiteas
ar leith fíor, lena n-áirítear cúiseanna le gach céim san argóint
eolas nó rialacha a chur i bhfeidhm chun teoiric a chur i
ngníomh
ráiteas achomair a thabhairt gan mórán argóint tacaíochta nó
gan aon argóint tacaíochta
rud a tháirgeadh nó a ghiniúint
cúiseanna bailí nó fianaise bhailí a thabhairt chun tacú le
freagra nó le conclúid
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Snáithe aontach
Sníonn an snáithe seo trí na snáitheanna comhthéacsúla go léir agus tá na sé ghné den
tsonraíocht, a léirítear thíos, i gceist leis.
Níl aon ábhar sonrach nasctha leis an snáithe seo; seachas sin, tá a thorthaí foghlama mar
bhonn agus taca ag an gcuid eile den tsonraíocht. Tá gach toradh foghlama sa snáithe seo
infheidhme maidir leis na gníomhaíochtaí agus an t-ábhar uile sna ceithre shnáithe eile –
mar shampla, ba chóir go mbeadh an scoláire in ann leas a bhaint as a eolas matamaiticiúil
uile agus as a scileanna matamaiticiúla uile chun fadhb a réiteach nó chun matamaitic a chur
in iúl.
Ina theannta sin, tá na gnéithe den snáithe seo idirspleách. Mar gheall air sin, ba cheart go
ndéanfadh na scoláirí na scileanna difriúla a bhaineann le gach gné a fhorbairt in éineacht
seachas astu féin – mar shampla, féadfaidh réiteach fadhbanna cuidiú le scoláirí a gcuid
tuisceana ar bhloic thógála, agus a gcumas naisc a dhéanamh laistigh den mhatamaitic, a
chur chun feabhais.
Gnéithe
Gnéithe
Bloic thógála

Léiriú
Naisc

Réiteach fadhbanna

Ginearálú agus
cruthúnas
Cumarsáid

Ba cheart don scoláire na coincheapa atá mar bhonn agus taca ag
gach snáithe a thuiscint agus a thabhairt chun cuimhne, agus ba
chóir go mbeadh sé in ann na gnásanna a eascraíonn as sin a chur
i gcrích go cruinn, go héifeachtach, agus go cuí.
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire cás matamaiticiúil a
léiriú ar bhealaí éagsúla agus aistriú eatarthu go solúbtha.
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire naisc a dhéanamh
laistigh de shnáitheanna agus idir snáitheanna, chomh maith le
naisc a dhéanamh idir an mhatamaitic agus an fíorshaol.
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire imscrúdú a
dhéanamh ar phatrúin, tuairimí a chumadh, agus dul i mbun
tascanna nach mbíonn réiteach soiléir orthu a chéaduair, i
gcomhthéacsanna aithnidiúla agus i gcomhthéacsanna
neamhaithnidiúla araon.
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire aistriú ó chásanna
sonracha go ráitis mhatamaiticiúla ghinearálta, agus argóintí agus
cruthúnais mhatamaiticiúla a chur i láthair agus a mheas.
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire an mhatamaitic a
chur in iúl go héifeachtach i bhfocail agus i scríbhinn.
Matamaitic na Sraithe Sóisearaí l. 12
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Snáithe aontach
Gné: Bloic thógála
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire:
A.1 na nósanna imeachta agus na coincheapa bunúsacha atá mar bhonn agus taca ag gach snáithe a
thabhairt chun cuimhne agus a thuiscint
A.2 na gnásanna a bhaineann le gach snáithe a chur i bhfeidhm go cruinn, go héifeachtach, agus go cuí
A.3 a aithint gurb ionann cothroime agus coibhneas ina bhfuil an luach céanna ag dhá shlonn
mhatamaiticiúla
Gné: Léiriú
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire:
A.4 cás matamaiticiúil a léiriú ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear: go huimhriúil, go hailgéabrach, go
grafach, go fisiciúil, i bhfocail; agus na léirithe sin a léirmhíniú, a anailísiú agus a chur i gcomparáid lena
chéile
Gné: Naisc
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire:
A.5 naisc a dhéanamh laistigh de shnáitheanna agus idir snáitheanna
A.6 naisc a dhéanamh idir an mhatamaitic agus an fíorshaol

Gné: Réiteach fadhbanna
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire:
A.7 ciall a bhaint as fadhb áirithe agus, más gá, plé le cás go matamaiticiúil
A.8 a eolas agus a scileanna a úsáid chun fadhb a réiteach, lena n-áirítear í a bhriseadh síos ina codanna
soláimhsithe agus/ nó í a shimpliú trí úsáid a bhaint as foshuíomhanna cuí
A.9 a réiteach ar fhadhb a léirmhíniú i gcomhthéacs na ceiste bunaidh
A.10 measúnú a dhéanamh ar réitigh fhéideartha éagsúla ar fhadhb, lena n-áirítear measúnú a
dhéanamh ar réasúntacht na réiteach, agus fiosrú a dhéanamh maidir le feabhsúcháin agus/nó srianta
féideartha ar na réitigh (más ann)
Gné: Ginearálú agus cruthúnas
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire:
A.11 tuairimí nó ráitis mhatamaiticiúla ghinearálta a chruthú bunaithe ar chásanna sonracha
A.12 argóintí agus cruthúnais mhatamaiticiúla a chruthú agus a mheas
Gné: Cumarsáid
Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire:
A.13 an mhatamaitic a chur in iúl go héifeachtach: a réasúnaíocht a chosaint, a torthaí a léirmhíniú, a
conclúidí a mhíniú, agus teanga agus nodaireacht na matamaitice a úsáid chun smaointe matamaiticiúla
a chur in iúl go beacht
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Webinar Taskss

Tascanna Seimineár Gréasáin
Tasc Sórtála Cártaí Triantánacha
Is féidir an tasc seo a úsáid le scoláirí ag tús, le linn nó ag deireadh a staidéir thosaigh ar thriantáin. Más ag tús nó le linn aonad foghlama a
úsáidtear an tasc is tasc foirmitheach é de bhrí go dtugann sé deis don mhúinteoir ranga leibhéal eolais a gcuid scoláirí a mheas maidir le
haithint, sórtáil, eagrú agus catagóiriú triantáin éagsúla, agus fócas na foghlama a athrú dá réir.
Aithnítear i gCuraclam na Bunscoile na réimsí seo a leanas lena mbeidh obair déanta ag lucht na chéad bhliana:
•

Tátail neamhfhoirmiúla a bhaint as cruthanna 2-T agus as a gcuid airíonna

•

Airíonna uillinne agus líne a úsáid chun cur síos ar thriantáin agus iad a aicmiú / rangú

•

Comhordanáidí simplí a bhreacadh agus a úsáid más cuí

•

Cruthanna 2-T agus a gcuid airíonna a úsáid chun fadhbanna a réiteach

• Suim na n-uillinneacha i dtriantán a fhiosrú
Tá foráil sa tasc chun eolas agus tuiscint scoláirí ón mbunscoil a dhaingniú, agus ag an am céanna deis a thabhairt ar fhorbairt agus ar shaibhriú
do scoláirí arbh fhéidir gur thuig siad go hiomlán na coincheapa sular thosaigh siad an chéad bhliain san iar-bhunscoil. Chun smaointeoireacht
agus plé matamaiticiúil scoláirí a chur chun cinn, agus chun dialóg shaibhir a chothú sa seomra ranga moltar go dtabharfadh scoláirí faoin tasc i
ngrúpaí de 2 - 4 scoláirí.
Treoracha a mholtar chun an tasc seo a úsáid:
•

Ba chóir tacar de chártaí Sórtáil Chártaí Triantán (A4) agus greille rangaithe (A3) a thabhairt do gach grúpa

•

Ba chóir do scoláirí sa ghrúpa cárta a roghnú, duine i ndiaidh duine. Tugann an scoláire le fios cén áit, a mheasann siad, ar chóir an cárta
a leagan ar an ngreille

•

Ní féidir an cárta a leagan ar an ngreille ach amháin nuair atá an grúpa ar aon fhocal faoi

•

Ní féidir leis an ngrúpa leagan síos an chárta a chur siar ach amháin faoi dhó le linn an taisc agus gan é sin a dhéanamh go dtí go mbíonn
plé déanta faoi cá leagtar síos é. [Cinntíonn an coinníoll sin sa tasc go ndéanann scoláirí plé ar roinnt de na cártaí is dúshlánaí. Is é an
múinteoir ranga is fearr a shocróidh cé acu atá an coinníoll sin oiriúnach don tasc]

•

Ba chóir don mhúinteoir bogadh thart faoin seomra ag bailiú faisnéise go neamhfhoirmiúil (fianaise) ar eolas agus ar fhoghlaim na
scoláirí. Is minic a thugann ceistiú oiriúnach léargas níos fearr
9

•

Nuair a bheidh an tasc curtha i gcrích, moltar plé iomlánach a dhéanamh. Ba chóir go gcuirfeadh an próiseas bailiú eolais (fianaise)
bonn faoi seo agus, leis an gceistiú cuí, is féidir an plé ranga agus foghlaim na scoláirí a shaibhriú.
Tá an tasc nasctha leis na torthaí foghlama seo a leanas ó shonraíocht Mhatamaitice na Sraithe Sóisearaí
•

CT2 cruthanna 2-T a fhiosrú

•

CT3 coincheap an chruthúnais a fhiosrú tríd an mbaint a bhíonn acu le céimseata
o Teoirim 1
o Teoirim 2
o Teoirim 4
o Teoirim 8
o Teoirim 14

• CT5 airíonna pointí, línte agus mírlínte / línetheascáin a fhiosrú sa phlána comhordanáideach
Tá an tasc nasctha freisin leis na torthaí foghlama seo a leanas ón Snáithe Aontaitheach i sonraíocht Mhatamaitice na Sraithe Sóisearaí:
•

A1 na nósanna imeachta agus na coincheapa bunúsacha atá mar bhonn agus taca ag gach snáithe a thabhairt chun cuimhne agus a
thuiscint

•

A5 naisc a dhéanamh laistigh de shnáitheanna agus idir snáitheanna

•

A13 an mhatamaitic a chur in iúl go héifeachtach: a réasúnaíocht a
chosaint, a torthaí a léirmhíniú, a
conclúidí a mhíniú, agus
teanga agus nodaireacht na matamaitice a úsáid chun smaointe matamaiticiúla a chur in iúl go beacht
Cuireann an tasc le tuiscint scoláirí ar choibhneasa laistigh den snáithe Céimseata agus Triantánachta agus is féidir é a úsáid chun tuiscint
scoláirí a fhorbairt ar na naisc idir céimseata shintéiseach agus chomhordanáideach. Moltar gur chóir go ndíreofaí air sin sa phlé iomlánach.
Seans gur gá leibhéal deacrachta an taisc a laghdú trí rogha áirithe de na cártaí a bhaint amach. Moltar áfach, gan ach an méid is lú scafláil a
dhéanamh, chun ligean do scoláirí a gcuid eolais a chur i bhfeidhm i suíomhanna neamhchoitianta agus é a fhágáil ionas gur gá dóibh eolas nua
a chruthú. Má dhéantar scafláil ar an tasc d’fhéadfadh scoláirí a bheith ag plé leis roinnt uaireanta thar thrí bliana na Sraithe Sóisearaí.
Ba chóir scoláirí a spreagadh chun a gcuid réasúnaíochta a mhíniú agus a chosaint i dtaca leis an áit ar leag siad a gcuid cártaí. Is minic a
dhéantar réasúnú ó bhéal, agus ba chóir úsáid chruinn i dteanga na matamaitice a fhorbairt. Ba chóir scoláirí a mhealladh freisin chun uirlisí

10

céimseata a úsáid (compás srl.) le hionad a gcártaí a chosaint más cuí. Más cuí, ba chóir an difríocht idir cosaint agus dianchruthúnas a chur in
iúl do scoláirí.
Is féidir le múinteoirí caint scoláirí a spreagadh trí cheistiúchán éifeachtach agus éisteacht ghníomhach a úsáid. Faightear thíos roinnt samplaí
de cheisteanna a láidríonn réamheolas scoláire agus / nó a cheistíonn a gcuid míthuiscintí. Is féidir freisin go dtabharfadh na ceisteanna sin deis
do scoláirí a fuair máistreacht iomlán ar na coincheapa sa bhunscoil an tuiscint sin a fhorbairt agus a shaibhriú.

Ceisteanna Samplacha (Ní liosta cuimsitheach é seo)
Ionad ceann de na reanna a athrú chun triantán difriúil a
chruthú, ach ní mór go bhfanfadh achar an triantáin nua mar
an gcéanna leis an triantán bunaidh

Cad é comhordanáid na rinne seo? Cad é fad an tsleasa seo den
triantán?
Pléigh.

11

Tóg triantán comhshleasach ar mhéid ar bith. Mínigh an próiseas
agus abair cén fáth gur triantán comhshleasach é dá bharr.

Athraigh ceann ar bith de na comhordanáidí chun triantán a
dhéanamh.
An féidir an t-athrú sin a ghinearálú chun é a scríobh do gach
triantán comhchosach féideartha a bhfuil na comhordanáidí sin
acu?

Dearbhaigh / cruthaigh, ar oiread bealaí agus is féidir, gur triantán
dronuilleach é seo?
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Cruthaigh do cheist féin. Is féidir na huillinneacha a athrú, ach is gá
go bhfanfadh an triantán comhchosach.
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Treoracha don Tasc
Leag gach cárta faoin gceannteideal a thugann an cur
síos is fearr ar an eolas atá le fáil ar an gcárta

Triantán
corrshleasach

Triantán
dronuilleach

Triantán
comhchosach

Triantán
comhshleasach

Ní triantán é

14

15

16

17

18

19

Réitigh:

20

21

Tascanna Gaoil
Forbraíonn na tascanna seo tuiscint scoláirí ar léirithe laistigh den Snáithe Aontaitheach.
Spreagann sé scoláirí argóintí agus cruthúnais mhatamaiticiúla a fhorbairt. Chabhródh sé a
aithint cé acu atá scoláirí in ann na gaolta do-athraitheacha a bhaineann le triantáin a aithint
agus a chur i bhfriotal.
(a) Cad iad na gaolta atá tú in ann a aithint?
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(b) Cad iad na gaolta atá tú in ann a aithint?

𝑙

𝑘

𝑇á 𝑙 𝑐𝑜𝑚ℎ𝑡ℎ𝑟𝑒𝑜𝑚ℎ𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑘
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(c) Cá mhéad gaol is féidir leat a aithint sa léaráid thíos?
•
•
•
•

10
11
13
15

24

∟

𝑇á 𝑙 𝑐𝑜𝑚ℎ𝑡ℎ𝑟𝑒𝑜𝑚ℎ𝑎𝑟 𝑙𝑒 k
𝑇á k 𝑐𝑜𝑚ℎ𝑡ℎ𝑟𝑒𝑜𝑚ℎ𝑎𝑟 𝑙𝑒 m
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Réitigh Fhéideartha na dTascanna Gaoil
(a) Cad iad na gaolta atá tú in ann a
aithint?

(b) Cad iad na gaolta atá tú in ann a
aithint?

(c) Cá mhéad gaol is féidir leat a aithint
sa léaráid thíos?

𝑙

∟

𝑘
𝑇á 𝑙 𝑐𝑜𝑚ℎ𝑡ℎ𝑟𝑒𝑜𝑚ℎ𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑘

•
•
•
•

Tá 180⁰ ag uillinn dhíreach
Tá rinnuillinneacha urchomhaireacha
ar cóimhéid
Tá suim na n-uillinneacha i dtriantán
cothrom le 180⁰
Teoirim uillinn sheachtrach

•

Tá 180⁰ ag uillinn dhíreach

•

Tá rinnuillinneacha urchomhaireacha ar
cóimhéid
Tá suim na n-uillinneacha i dtriantán
cothrom le 180⁰
Teoirim uillinn sheachtrach
Tá uillinneacha comhfhreagracha ar
cóimhéid
Tá uillinneacha ailtéarnacha ar cóimhéid
Fad ingearach idir línte comhthreomhara
Is mó dhá thaobh de thriantán le chéile ná
an tríú ceann
Is trasna ón taobh is faide a bhíonn an
uillinn is mó

•
•
•
•
•
•
•

11 Gaol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tá 180⁰ ag uillinn dhíreach
Tá rinnuillinneacha urchomhaireacha ar
cóimhéid
Tá suim na n-uillinneacha i dtriantán
cothrom le 180⁰
Teoirim uillinn sheachtrach
Fad ingearach idir línte comhthreomhara
Is mó dhá thaobh de thriantán le chéile ná
an tríú ceann
Tá uillinneacha comhfhreagracha ar
cóimhéid
Tá uillinneacha ailtéarnacha ar cóimhéid
Is trasna ón taobh is faide a bhíonn an
uillinn is mó
Triantáin chomhchosúla
Scálú agus fíric scala
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Tascanna Siompóisiam
Ceathairshleasáin a Rangú
Chun cur le smaointeoireacht agus le plé matamaiticiúil scoláirí, agus chun dialóg sa seomra
ranga a spreagadh, moltar gur i ngrúpaí de 2 nó 4 scoláirí a dhéantar an tasc.

I measc na dtreoracha a mholtar don tasc seo:
•

•
•
•
•

•

•

Ba chóir tacar de chártaí geochláir ceathairshleasáin 9 bpionnaí do gach grúpa (16 san
iomlán) mar aon le téacs-chártaí (2 chárta le téacs molta agus 2 chárta gan a dhath a
thugtar).
Ba chóir don ghrúpa na cártaí a eagrú bunaithe ar na critéir le haghaidh rangaithe a
leagtar amach ar an téacs-chártaí.
Ar a seal, ba chóir do scoláirí sa ghrúpa cárta a roghnú. Insíonn an scoláire an áit a
shíleann siad ar chóir an cárta a c chur bunaithe ar a dtuiscint ar na critéir rangaithe.
Ní féidir an cárta a chur ach amháin nuair a bhíonn comhaontú sa ghrúpa.
Ní féidir leis an ngrúpa leagan an chárta a chur siar ach dhá uair le linn an taisc agus go
díreach tar éis plé a bheith ann faoin áit lena chur. [tá an coinníoll seo ann le cinntiú go
mbaineann scoláirí triail as roinnt de na cártaí is dúshlánaí. Is é an múinteoir ranga is
fearr a shocróidh cé acu atá an coinníoll sin oiriúnach]
Ba chóir don mhúinteoir bogadh thart faoin seomra ag bailiú fianaise faoi eolas, tuiscint
agus foghlaim scoláirí. Is minic má bhíonn ceistiú cuí ann go bhfaightear léargas níos
fearr.
Ón uair amháin atá an tasc déanta, moltar plé iomlánach a bheith ann. Ba chóir go
mbeadh sé sin bunaithe ar an bhfianaise a bhailigh an múinteoir le linn an taisc. Má
bhíonn an ceistiú éifeachtach is saibhre a bheas an plé ranga agus foghlaim na scoláirí.
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28

29

30
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Ceathairshleasáin is féidir
a sceitseáil ar gheochlár 9
bpionna le ar a laghad
péire amháin línte
comhthreomhara

Ceathairshleasáin is
féidir a sceitseáil ar
gheochlár 9 bpionna le
ar a laghad ais amháin
siméadrachta
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Ceathairshleasáin is féidir a
sceitseáil ar gheochlár 9 bpionna
Ceathairshleasáin is féidir a sceitseáil
ar gheochlár 9 bpionna le ar a laghad
péire amháin línte comhthreomhara

Ceathairshleasáin is féidir a sceitseáil
ar gheochlár 9 bpionna le ar a laghad
ais amháin siméadrachta
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An Fhoghlaim a Dhoimhniú – Fréamhacha Ceiste
Is straitéis thairbheach í fréamhacha ceiste a úsáid ar féidir leo an fhoghlaim a fhiosrú agus a dhoimhniú don scoláire ar deireadh. Is straitéis
um measúnú foirmitheach í freisin ar chóir í a léiriú go follasach do scoláirí mar scil réitithe fadhbanna. Tugann sí fréamhacha ceiste do scoláirí
is féidir leo a chur orthu féin nó ar a bpiaraí agus iad ag réiteach faidhbe nó taisc.

Cén fáth a…?
Cad chuige a shíleann tú…?
Cad é a tharlódh don phatrún dá…?
An bhfuil…i gcónaí fíor?
Conas a d’úsáidfeá/d’fhéadfá…a úsáid?
Cén chúis a d’fhéadfadh a bheith le…?
An bhfuil slí dhifriúil ag aon duine le
míniú …?

Cén riail a mhíníonn…?
Cad é is gá a athrú ionas go…?
Conas is féidir linn a bheith cinnte go…?
Cé na fíricí a thacaíonn le…?
Cad é a tharlódh dá…?
Conas a bhaineann sé sin le…?
Inis dom rud éigin a chaithfidh a bheith fíor
má...

An…nuair a…?
Conas a gheobhaimis amach má…?
Cé na samplaí a léiríonn…?
Cén tslí eile ina bhféadfá…?
An leanann sé ar aghaidh ag tarlú?
Mínigh do chonclúid?
Cad é is féidir/a chaithfidh a bheith
[curtha/bogtha/athraithe] chun [gur
féidir/a chinntiú/a bhréagnú]…?
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Comhthéacs Foghlaimeoirí– Liosta Fiosrúcháin Téarmaíochta
A Is straitéis um measúnú foirmitheach é Tóireadóir Liosta Téarmaíochta (TIP) is féidir a
úsáid le leibhéal inniúlachta teanga agus téarmaíocht mhatamaiticiúil scoláirí a oibriú
amach. Is féidir í a chur in oiriúint agus a úsáid ar na slite seo a leanas:
•
•
•

ag tús, le linn nó ag deireadh aonad foghlama
sna réamhcheachtanna roimh eispéireas foghlama tascbhunaithe chun cuidiú le
ullmhacht scoláirí a shocrú
ag tús eispéireas foghlama tascbhunaithe

Rinneadh an TIP ineagarthóireachta seo a atáirgeadh ó: Keeley, P. and Tobey, C. (2011)
Mathematics formative assessment: 75 Practical strategies for linking assessment,
instruction and learning Corwin Publishing
Faightear anseo é ar shuíomh gréasáin Mata SSM.

Liosta Fiosrúcháin Téarmaíochta- X
X

X
❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.

X

X
❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.

X
❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.

X

X
❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.

X
❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.

X

❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.
X

❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.
X

❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.

❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.

❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.
X

❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.

❑ Níor chuala mé faoi sin riamh.
❑ Chuala mé iomrá air sin ach níl
mé cinnte cad a chiallaíonn sé.
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❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.

❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.

❑ Tá barúil éigin agam cén bhrí
atá leis
❑ Tá a fhios agam cad é atá ann
agus thig liom a mhíniú.
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Tascanna ó laethanta FGL
Achar an Cheathairshleasáin
Is cearnóg í ABCD. Aimsigh achar an cheathairshleasáin PQRS ina oiread bealaí agus is féidir

http://www.projectmaths.ie/for-teachers/conferences/maths-counts-2015/
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Réitigh

Réiteach 1

Réiteach 2

Céárnóga a
Chomhaireamh

Rialóir agus Scálú

Réiteach 3

Réiteach 4

Ceithre thriantán

Cearnóg agus
ceithre thriantán

Réiteach 5

Réiteach 6

Ceithre
leathdhronuilleog
agus cearnóg

Teoirim
Phíotágaráis
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Réiteach 7

Réiteach 8

Triantánacht

Achar
geoiméadrach
triantáin a
chomhordanáidiú

Réiteach 9
Achar
geoiméadrach
foirmle a
chomhordanáidiú
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Obair le Geochláir
Sceitseáil a oiread triantáin neamh-iomchuí agus is féidir ar na geochláir 9 bpionna seo a leanas. Ansin cuir
na triantáin in ord i dtéarmaí a n-achair, ón gceann is lú go dtí an ceann is mó

41

Sceitseáil do thriantáin anseo

Scríobh do chuid áireamh anseo
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Réitigh (gan triantáin iomchuí san áireamh):
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Ceistiú Éifeachtach um Fhoghlaim níos Doimhne

Is doimhne an rannpháirtíocht san fhoghlaim a chothaíonn ceisteanna oscailte
De ghnáth, ní féidir ach freagra amháin a thabhairt ar cheisteanna druidte

Ceist dhruidte

Ceist Oscailte Fhéideartha

Ríomh imlíne na dronuilleoige atá 6 aonad ar fad Má tá imlíne 22 aonad ag dronuilleog, cad iad na toisí
agus 5 aonad ar leithead?
féideartha aici?
Ríomh
3
3
+
4 12

Tabhair sampla de dhá chodán a dhéanann 1 nuair a
shuimítear le chéile iad.

Slánaigh 5.7347 go dtí pointe deachúlach amháin. Slánaíodh uimhir áirithe go dtí 5.7. Cén chéad uimhir a
d’fhéadfadh a bheith ann?
Cén chuid den chruth thíos atá scáthaithe?

Aimsigh an pointe trasnaithe idir 𝑦 = 2𝑥 + 1
agus 𝑦 = 𝑥 + 3

Scáthaigh 3/5 de dhronuilleog ina oiread bealaí agus is
féidir

y=x+3

y=2x+1

Cuir tacar amháin comhordanáidí ar a laghad i ngach cuid
den Léaráid Venn
Ríomh meán 2, 6, 8 agus 4
Ríomh
12×0.5

Cruthaigh liosta de cheithre uimhir arb é 5 a meán.
Tabhair dom sampla de dhá uimhir a d’fhéadfaí a iolrú
agus a thabharfadh freagra atá níos lú ná ceachtar acu.
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Tasc na nUimhreacha Leantacha
Cuspóir: Cumas na scoláirí a fhorbairt chun argóintí matamaiticiúla a ghiniúint agus a mheas

Is féidir an tasc seo a úsáid chun tuiscint scoláirí a fhorbairt maidir le naisc idir na snáitheanna Uimhreas
agus Ailgéabar agus Feidhmeanna agus is féidir é a úsáid chun cur le tuiscint na scoláirí ar argóintí
matamaiticiúla a ghiniúint agus a mheas. Moltar go ndírítear air seo mar chuid den seisiún deiridh. Tugtar
faoi deara nach sampla de Mheasúnú Rangbhunaithe é an tasc seo.
Ba chóir na scoláirí a spreagadh chun a gcuid réasúnaíochta a mhíniú agus a chosaint maidir leis an teoiric
ghinearálta nó leis an argóint mhatamaiticiúil a chruthaíonn siad. Is minic a dhéantar an réasúnaíocht ó
bhéal, agus is ceart teanga chuí mhatamaiticiúil a fhorbairt. Ba chóir scoláirí a spreagadh chun an
Fhoireann Uirlisí Fadhbréitigh ó lá FGL 2018-19 a úsáid chun na scileanna a bhfuil siad ag baint úsáid astu
agus ag foghlaim fúthu a aithint agus nóta a dhéanamh fúthu. Nuair a oireann, ba chóir an difríocht idir
cosaint réasúnach agus cruthúnas foirmiúil a chur in iúl do na scoláirí.
Tá an tasc ag teacht le cuid mhór de thorthaí foghlama an tSnáithe Aontaithigh ó shonraíocht
Mhatamaitice na Sraithe Sóisearaí. Mar shampla, is féidir leis an múinteoir díriú ar:
•

•

•

A4 cás matamaiticiúil a léiriú ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear: go huimhriúil, go hailgéabrach, go
grafach, go fisiciúil, i bhfocail; agus na léirithe sin a léirmhíniú, a anailísiú agus a chur i gcomparáid
lena chéile
• A10 measúnú a dhéanamh ar réitigh fhéideartha éagsúla ar fhadhb, lena n-áirítear measúnú a
dhéanamh ar réasúntacht na réiteach, agus fiosrú a dhéanamh maidir le feabhsúcháin agus/nó
srianta féideartha ar na réitigh (más ann)
A11 tuairimí nó ráitis mhatamaiticiúla ghinearálta a chruthú bunaithe ar chásanna sonracha

Tá an tasc nasctha leis na torthaí foghlama seo a leanas ó shnáithe comhthéacsúil shonraíocht
Mhatamaitice na Sraithe Sóisearaí:

•
•

U1 imscrúdú a dhéanamh ar léiriú uimhreacha agus oibríochtaí uimhríochtúla ionas gur féidir leis:
a) ) léiriú a dhéanamh ar na hoibríochtaí a seo a leanus le suimiú, dealú, iolrú agus roinnt in
ℕ, ℤ, agus ℚ trí úsáid a bhaint as samhlacha lena n-áirítear an uimhirlíne, briseadh síos, agus
carnadh grúpaí atá ar cóimhéid
c) fiosrú a dhéanamh ar uimhreacha a scríobhtar mar 𝑎𝑏
U4 patrúin uimhriúla a anailísiú ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear táblaí agus graif a dhéanamh
amach, agus leanúint ar aghaidh leis na patrúin sin
AF1 imscrúdú a dhéanamh ar phatrúin agus ar choibhneasa (líneacha, cearnacha, dúbailt agus
méadú faoi thrí) in uimhreas, i bpatrúin spásúla agus i bhfeiniméin an fhíorshaoil lena mbaineann
athrú ionas gur féidir leis:
a) na patrúin agus na coibhneasa sin a léiriú i dtáblaí agus i ngraif
b) slonn ginearálaithe a chruthú le haghaidh patrúin líneacha agus chearnacha i bhfocail
agus i sloinn ailgéabracha agus tiontú go héasca idir gach léiriú
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•

c) catagóiriú a dhéanamh ar phatrúin mar líneach, neamhlíneach, cearnach, agus
easpónantúil (dúbailt agus méadú faoi thrí) trí úsáid a bhaint as a saintréithe mar atá siad
sna léirithe éagsúla
AF2 imscrúdú a dhéanamh ar chásanna ina seasann litreacha do chainníochtaí atá athraitheach
ionas gur féidir leis:
a) sloinn ina seasann litreacha d’uimhreacha a chruthú agus a léirmhíniú
b) luach na slonn a fháil nuair a thugtar luach na n-athróg

Is féidir gur ghá leibhéal deacrachta an taisc a laghdú. B’fhiú ceisteanna a phleanáil chun scoláirí a threorú
agus teoiric ghinearálta nó argóint mhatamaiticiúil a dhéanamh. Mar sin féin, moltar a laghad scaflála a
dhéanamh agus is féidir chun deis a thabhairt do scoláirí a gcuid eolais a úsáid i gcásanna nach bhfuil taithí
acu orthu agus gá a chruthú chun eolas nua a cheapadh. Má dhéantar an tasc a scafláil, is féidir le scoláirí
tabhairt faoi roinnt mhaith amanna thar thrí bliana na Sraithe Sóisearaí. Is féidir le múinteoirí comhrá
scoláirí a spreagadh trí cheistiú éifeachtach a úsáid agus trí éisteacht ghníomhach. Anseo thíos tá samplaí
de cheisteanna a dhaingníonn réamheolas na scoláirí agus / nó a thugann orthu míthuiscintí a cheistiú. Is
féidir go dtabharfadh na ceisteanna seo deis do scoláirí a thuig na coincheapa go hiomlán agus iad sa
bhunscoil a dtuiscint a fhorbairt agus a shaibhriú. Faightear anseo Treoir Mhearthagartha chuig na Naisc
idir Curaclaim na Bunscoile agus na hIar-bhunscoile.
Is féidir an tasc seo a úsáid le scoláirí ag tús, le linn nó ag deireadh a gcéad staidéir ar Uimhreacha
Aiceanta. Má bhaintear úsáid as an tasc ag tús nó le linn aonad foghlama, is tasc foirmitheach é, ó tharla go
dtugann sé deis don mhúinteoir ranga measúnú a dhéanamh ar chumas a gcuid scoláirí i dtaca le haithint,
sórtáil, eagrú agus rangú patrúin éagsúla a thagann aníos agus fócas na foghlama a chur in oiriúint.
Chun smaointeoireacht agus díospóireacht mhatamaiticiúil na scoláirí a chur chun cinn, agus chun comhrá
saibhir a ghiniúint sa seomra ranga, moltar tabhairt faoin tasc i ngrúpaí scoláirí de bheirt nó de thriúr.
Treoracha a mholtar chun an tasc seo a úsáid:
•

•
•
•
•

•

•

Ba chóir don mhúinteoir an tasc a thabhairt isteach trí mheasúnú foirmiúil a dhéanamh ar thuiscint
reatha na scoláirí ar Uimhreacha Aiceanta, Uimhreacha Leantacha, Uimhreacha Deimhneacha agus
Slánuimhreacha. (B’fhiú freisin Comhthéacs Foghlaimeoirí a sheiceáil ag úsáid Liosta Iniúchta
Téarmaíochta anseo)
Ba chóir cóip de Thasc na nUimhreacha Leantacha a thabhairt do gach grúpa.
Is ceart teorainn 5 nóiméad a chur leis an deis tosaigh chun dul i ngleic leis an ráiteas. Ba chóir
scoláirí a spreagadh chun samplaí a úsáid a thugann tacaíocht do na cinntí atá déanta acu.
Is féidir le múinteoirí comhrá ranga a spreagadh trí cheistiú éifeachtach agus trí éisteacht
ghníomhach.
Nuair a bheidh gach grúpa ar aon intinn faoin ráiteas, ba chóir an dara deis a thabhairt dóibh dul i
ngleic leis an ráiteas agus iad a spreagadh chun an Fhoireann Uirlisí Fadhbréitigh a úsáid chun na
huirlisí matamaitice a d’úsáid siad nó ar fhoghlaim siad fúthu a shainaithint.
Ba chóir don mhúinteoir gluaiseacht timpeall an tseomra ag bailiú eolais (fianaise) go
neamhfhoirmiúil faoi thuiscint agus foghlaim an scoláire. Is minic a thugann ceistiú cuí léargas níos
iomláine.
Nuair a bhíonn an tasc curtha i gcrích, moltar díospóireacht chlabhsúir a bheith ann. Ba chóir go
mbeadh sé sin bunaithe ar phróiseas bailithe eolais (fianaise) agus mar is cuí, is féidir le ceistiú
oiriúnach cur go mór le díospóireacht ranga agus le foghlaim scoláirí.
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Tasc na nUimhreacha Leantacha
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Ceisteanna Samplacha i gcomhair Foghlaim Níos Doimhne (Ní liosta iomlán é seo)
Cad iad na samplaí a léiríonn go / nach bhfuil seo i
gcónaí, corruair, in am ar bith amhlaidh?
An féidir leat do chonclúid a mhíniú?
Cad é a tharlódh dá ndéanfá iniúchadh ar
chorruimhreacha amháin?
Cad é a tharlódh dá ndéanfá iniúchadh ar réuimhreacha amháin?
Cad é a tharlaíonn má chuireann tú dhá uimhir
leantacha le chéile?
An dtarlaíonn sé sin i gcónaí?
Cad iad na samplaí a léiríonn é sin?
Cén riail is fearr a mhíníonn é sin?
An féidir leat teoiric ghinearálta a dhéanamh?
Cad é a tharlaíonn má chuireann tú trí uimhir
leantacha le chéile?
An dtarlaíonn sé sin i gcónaí?
Cad iad na samplaí a léiríonn é sin?
Cén riail is fearr a mhíníonn é sin?
An féidir leat teoiric ghinearálta a dhéanamh?
Cad é a tharlódh dá scrúdófá na huimhreacha nach
féidir a dhéanamh trí uimhreacha leantacha a
shuimiú?
Cé acu de na huimhreacha aiceanta nach féidir a
léiriú mar shuim na n-uimhreacha leantacha?
An bhfuil patrún anseo?
An féidir leat teoiric ghinearálta a dhéanamh?
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Tascanna Forbartha Féideartha
Anseo thíos, tá roinnt tascanna forbartha eile trínar féidir na naisc idir Uimhreas agus Ailgéabar a léiriú.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is corruimhir í an difríocht idir dhá uimhir leantacha.
Is uimhir chearnach í suim dhá uimhir thriantánacha leantacha.
Bíonn suim thrí uimhir thriantánacha leantacha aonad amháin níos mó ná trí oiread na huimhreach
triantánaí láir.
Bíonn suim thrí uimhir leantacha inroinnte ar thrí.
Bíonn suim chúig uimhir leantacha inroinnte ar chúig.
Bíonn suim cheithre uimhir leantacha inroinnte ar dhó.
Bíonn suim sé uimhir leantacha inroinnte ar thrí.
Is ré-uimhir í suim cheithre uimhir leantacha móide a haon.
Bíonn iolrach dhá uimhir leantacha inroinnte ar dhó.
Bíonn iolrach trí uimhir leantacha inroinnte ar shé.
Is uimhir chearnach í an chéad uimhir eile i ndiaidh iolrach dhá uimhir leantacha
Is uimhir chearnach í an chéad uimhir eile i ndiaidh iolrach dhá uimhir arb é a dó an difear eatarthu.
Is ionann iolrach ceithre uimhir leantacha móide a haon agus uimhir chearnach iolrach an dá uimhir
láir lúide a haon.
Is ionann iolrach trí uimhir leantacha agus an uimhir láir níos lú ná slánchiúb.
Is slánchearnóg i dtólamh í uimhir thriantánach faoi ocht móide a haon.

Sourced from: Mason, J. Graham, A., & Johnston-Wilder, S. (2005) Developing Thinking in Algebra Paul Chapman Publishing
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Liosta Fiosrúcháin Téarmaíochta
- Uimhreacha
Uimhreacha aiceanta

Slánuimhreacha

❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
Deachúlacha
❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
Uimhreacha Leantacha
❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
Uimhreacha Cearnacha
❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.

Réaduimhreacha

❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
Codáin

❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
Slánuimhreacha

❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
Corruimhreacha

❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
Ré-uimhreacha

❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
Suim / Suimigh
❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.

❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
Toradh
❑ Níor chuala mé faoi sin
riamh.
❑ Chuala me iomrá air sin
ach níl mé cinnte cad a
chiallaíonn sé.
❑ Tá barúil éigin agam cén
bhrí atá leis.
❑ Tá a fhios agam cad é atá
ann agus thig liom a
mhíniú.
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Tasc an Bhosca Phoist
Cuspóir: Cumas na scoláirí a fhorbairt chun Ceisteanna a Chur

Is é cuspóir an taisc seo cumas na scoláirí a fhorbairt chun ceist a chur. Is den riachtanas é deiseanna a chur
ar fáil do scoláirí ceisteanna a chur a thuilleann imscrúdú agus iniúchadh matamaiticiúil chun cumais na
scoláirí a fhorbairt i dtaca le réasúnú, fadhb-réiteach agus machnamh a dhéanamh go criticiúil. Tugtar faoi
deara nach sampla de Mheasúnú Rangbhunaithe é an tasc seo.
Tugann na Treoirlínte Measúnaithe don Mhatamaitic le fios gur gné thábhachtach den Imscrúdú
Matamaitice é ‘an fhadhb a shainmhíniú’. Tosaíonn an próiseas nuair a chumann an scoláire an fhadhb atá
le scrúdú agus nuair a mhionathraíonn sé í. Ina dhiaidh sin, caithfidh scoláirí eolas ábhartha a aithint, eolas
atá riachtanach chun réiteach agus/nó modh réitigh a fháil ar an bhfadhb atá ann.
Is féidir le ceisteanna a chuirtear teacht as inneachar curaclaim nó as feiniméin ón bhfíorshaol. Is straitéis
fhiúntach í spreagthaí ilmhódacha a úsáid agus a chomhtháthú amhail íomhánna, grianghraif, léaráidí,
láimhseoga digiteacha, taifeadtaí físe agus / nó fuaime chun scil chumtha fadhbanna a fhorbairt. Is beartas
cruthaitheach é fadhb a chumadh agus is scil í a thógann am chun í a fhorbairt. Ba chóir do mhúinteoirí
deiseanna rialta a chur ar fáil do scoláirí na hinniúlachtaí seo a fhorbairt.
Ceisteanna Samplacha (Ní liosta iomlán é seo)
Cé acu bosca poist is mó a choinníonn litreacha?
Cad iad na tuairimí ar glacadh leo?
Cén fáth a bhfuil airde an dá bhosca poist difriúil?
Cá mhinice a thugann fear an phoist cuairt ar na
boscaí poist agus cad é a tharlaíonn do na litreacha
ina dhiaidh sin?
• Úsáid éifeachtach acmhainní
• Oifig shórtála
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Breathnaigh ar an íomhá seo agus déan do mhachnamh ar cheisteanna a thagann chugat.
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Tasc Dronuilleoige
Cuspóir: Cumas scoláirí réasúnú go matamaiticiúil a fhorbairt

Tá an imlíne cheanna ag dhá dhronuilleog ach ta achair dhifriúla
acu. Ta achar ceann amháin acu níos lú ná achar an chinn eile.
Fiosraigh agus pléigh an méid sin
Is é cuspóir an taisc seo tuiscint an scoláire ar an ngaol idir imlíne agus achar agus meastóireacht ar argóintí
matamaiticiúla a fhorbairt. Ba chóir an scoláire a spreagadh chun a réasúnaíocht maidir leis an tasc seo a
mhíniú agus a chosaint. Is féidir réasúnaíocht a dhéanamh ó bhéal, ach ba cheart úsáid chruinn na teanga
matamaitice a fhorbairt. Ba cheart an scoláire a spreagadh freisin chun an Fhoireann Uirlisí Réiteach
Fadhbanna ó lá FGL 2018-19 a úsáid chun na huirlisí atá in úsáid acu a aithint agus iad ag plé leis an tasc
seo. Nóta: ní sampla é an tasc seo de Mheasúnú Rangbhunaithe.
Is féidir an tasc seo a úsáid le scoláirí ag tús, le linn nó ag deireadh a gcuid staidéir thosaigh ar
Gheoiméadracht agus / nó aar Uimhir. Tugann an tasc seo deis don scoláire eolas agus tuiscint a bhíonn
acu ón mbunscoil ar achar, imlíne agus uimhir a dhaingniú. Tríd an tasc seo bíonn deis freisin ag scoláirí a
bhfuil eolas maith acu ar choincheapa bunúsacha achair agus imlíne a gcuid foghlama a leathnú agus a
shaibhriú (Is féidir Mearthreoir Thagartha maidir leis na Naisc idir Curaclaim na Bunscoile agus na hIarBhunscoile a fháil anseo.)
Tá an tasc ag teacht le cuid mhaith de thorthaí foghlama an tSnáithe Aontaithigh i sonraíocht na
Matamaitice don tSraith Shóisearach. Mar shampla, is féidir le múinteoir aird a dhíriú ar:
•

•
•
•

A.4 cás matamaiticiúil a léiriú ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear: go huimhriúil, go hailgéabrach, go
grafach, go fisiciúil, i bhfocail; agus na léirithe sin a léirmhíniú, a anailísiú agus a chur i gcomparáid
lena chéile
A.7 ciall a bhaint as fadhb áirithe agus, más gá, plé le cás go matamaiticiúil
A.8 a eolas agus a scileanna a úsáid chun fadhb a réiteach, lena n-áirítear í a bhriseadh síos ina
codanna soláimhsithe agus/ nó í a shimpliú trí úsáid a bhaint as foshuíomhanna cuí
A.12 argóintí agus cruthúnais mhatamaiticiúla a chruthú agus a mheas

Tá an tasc nasctha leis na torthaí foghlama seo a leanas ó shnáithe comhthéacsúil shonraíocht Mhatamaitice
na Sraithe Sóisearaí:
•
•
•

U.1 imscrúdú a dhéanamh ar léiriú uimhreacha agus oibríochtaí uimhríochtúla
CT.2 imscrúdú a dhéanamh ar chruthanna déthoiseacha
CT.3 imscrúdú a dhéanamh ar choincheap an chruthúnais trína phlé le céimseata
AF.2 imscrúdú a dhéanamh ar chásanna ina seasann litreacha do chainníochtaí atá athraitheach
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Tá an imlíne cheanna ag dhá dhronuilleog ach ta achair dhifriúla
acu. Ta achar ceann amháin acu níos lú ná achar an chinn eile.
Fiosraigh agus pléigh an méid sin
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Ceistiú Féideartha
Cad iad na chéad smaointe atá agat?
An féidir leat teacht ar shamplaí ina bhfuil sin fíor?

Tá an imlíne cheanna ag
dhá dhronuilleog ach ta
achair dhifriúla acu. Ta
achar ceann amháin
acu níos lú ná achar an
chinn eile.
Fiosraigh agus pléigh an
méid sin
.

Ó do sceitsí / táblaí / léaráidí cad é a thug tú faoi
deara?
An féidir leat do fhreagra a mhíniú?
Conas a fuair tú é sin amach?
Cén fáth a síleann tú é sin?
Cad é a thug ort a chinneadh é a dhéanamh sa
chaoi sin?
Má bhíonn toisí difriúla (faid agus leithid) ag dhá
dhronuilleog, an bhféadfadh a n-achar a bheith
mar an gceanna?
Cad é a tharlaíonn don achar nuair a laghdaítear an
difríocht idir an leithead agus an fad?
An éiríonn an t-achar níos mó nó níos lú?

Scafláil fhéideartha
Imlíne
10 nAonad
10 nAonad
10 nAonad
10 nAonad
10 nAonad

Fad

Leithead

Achar

Faigh an fad slánuimhreach agus an leithead
slánuimhreach de gach dronuilleog a bhfuil imlíne 10 naonad aici. Cláraigh fad, leithead, agus achar gach
dronuilleoige sa tábla.

https://www.geogebra.org/m/kPWP3mDB
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Ceisteanna forbartha féideartha
A

B

Tá imlíne 30 aonad agus achar 50 aonad
chearnacha ag an dronuilleog A.
Tá imlíne 24 aonad agus achar 20 aonad
chearnacha ag an dronuilleog B.
Faigh toise / toisí dronuilleoige, a bhfuil fad a
taoibh 10 n-aonad, agus a bhfuil an luach uimhriúil
céanna ag a himlíne agus ag a hachar

www.nrich.org

Gníomhaíocht Phlé Fhéideartha
Is féidir a réiteach go hailgéabrach:

Imlíne: 2l + 2w
Achar: l x w
Ag cothromú

2l + 2w = lw

agus ag atheagrú le haghaidh ceachtar acu 𝑙 nó 𝑤
2𝑤
𝑙=
𝑤−2
w>2
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Tasc an Chiúib
Cuspóir: Cumas na scoláirí a fhorbairt chun Ceisteanna a Chur

Is é cuspóir an taisc seo cumas na scoláirí a fhorbairt chun ceist a chur. Is den riachtanas é deiseanna a chur
ar fáil do scoláirí ceisteanna a chur a thuilleann imscrúdú agus iniúchadh matamaiticiúil chun cumais na
scoláirí a fhorbairt i dtaca le réasúnú, fadhb-réiteach agus machnamh a dhéanamh go criticiúil. Tugtar faoi
deara nach sampla de Mheasúnú Rangbhunaithe é an tasc seo.
Is féidir le ceisteanna a chuirtear teacht as inneachar curaclaim nó as feiniméin ón bhfíorshaol. Is straitéis
fhiúntach í spreagthaí ilmhódacha a úsáid agus a chomhtháthú amhail íomhánna, grianghraif, léaráidí,
láimhseoga digiteacha, taifeadtaí físe agus / nó fuaime chun scil chumtha fadhbanna a fhorbairt. Tugann na
Treoirlínte Measúnaithe don Mhatamaitic le fios gur gné thábhachtach den Imscrúdú Matamaitice é ‘an
fhadhb a shainmhíniú’. Tosaíonn an próiseas nuair a chumann an scoláire an fhadhb atá le scrúdú agus nuair
a mhionathraíonn sé í. Is beartas cruthaitheach é fadhb a chumadh agus is scil í a thógann am chun í a
fhorbairt. Ba chóir do mhúinteoirí deiseanna rialta a chur ar fáil do scoláirí na hinniúlachtaí seo a fhorbairt.
Moltar go ndírítear air sin sa seisiún deiridh.
Is féidir an tasc seo a úsáid le scoláirí le linn nó ag deireadh an chéad staidéir a dhéanann siad ar Chéimseata,
Uimhreas agus Ailgéabar. Má bhaintear úsáid as an tasc le linn aonad foghlama, tá an tasc foirmitheach, ó
tharla go dtugann sé deis don mhúinteoir ranga cumas scoláirí a mheas chun cruthanna geoiméadracha a
sceitseáil agus anailís a dhéanamh orthu, a gcuid eolais maidir le Céimseata, Uimhreas agus Ailgéabar a úsáid
ar fhadhb agus conclúid a chosaint i dtéarmaí na ceiste bunaidh a cuireadh.
Tá an tasc ag teacht le cuid mhaith de thorthaí foghlama an tSnáithe Aontaithigh i sonraíocht na
Matamaitice don tSraith Shóisearach. Mar shampla, is féidir le múinteoir aird a dhíriú ar:

•

•

A4 cás matamaiticiúil a léiriú ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear: go huimhriúil, go hailgéabrach, go
grafach, go fisiciúil, i bhfocail; agus na léirithe sin a léirmhíniú, a anailísiú agus a chur i gcomparáid
lena chéile
A8 a eolas agus a scileanna a úsáid chun fadhb a réiteach, lena n-áirítear í a bhriseadh síos ina
codanna soláimhsithe agus/ nó í a shimpliú trí úsáid a bhaint as foshuíomhanna cuí.

Tá an tasc nasctha leis na torthaí foghlama seo a leanas ó shnáithe comhthéacsúil shonraíocht
Mhatamaitice na Sraithe Sóisearaí:
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•
•
•

U4 patrúin uimhriúla a anailísiú ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear táblaí agus graif a dhéanamh
amach, agus leanúint ar aghaidh leis na patrúin sin
CT2 imscrúdú a dhéanamh ar sholaid tríthoiseacha
AF1 imscrúdú a dhéanamh ar phatrúin agus ar choibhneasa (líneacha, cearnacha, dúbailt agus
méadú faoi thrí) in uimhreas, i bpatrúin spásúla agus i bhfeiniméin an fhíorshaoil lena mbaineann
athrú

Acmhainní Digiteacha Úsáideacha
Is acmhainní ar líne iad na naisc seo a leanas a d’fhéadfadh a bheith úsáideach do scoláirí agus iad ag
tabhairt faoin tasc.
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Isometric-Drawing-Tool/
http://voxelbuilder.com/edit.html#C/2ecc713498db34495ee67e22ecf0f1:A/

Leideanna ar féidir iad a úsáid le scoláirí:
Cad é a ba mhaith leat a fháil amach?
Cad é atá ar eolas agat cheana féin?
An bhfuil ábhair choincréiteacha ar bith ann chun
cabhrú leat?
• Ciúbanna tógála? (Acmhainní
idirghníomhacha ar líne?)
• Grafpháipéar isiméadrach do léaráidí?
Cad iad na tuairimí a bhfuil tú ag glacadh leo?
• An bhfuil an croílár soladach?
• An leantar den phatrún ar na taobhanna
nach bhfeictear?
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Breathnaigh ar an íomhá seo agus breithnigh cad iad na ceisteanna a thiocfadh leat a chur mar gheall
uirthi..
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Tasc Gearrtha Cruthanna
Cuspóir: Cumas na scoláirí a fhorbairt chun argóintí matamaiticiúla a ghiniúint agus a mheas

‘Má ghearrtar giota de chruth déthoiseach,
laghdaítear an t-achar agus an imlíne araon’
Déan iniúchadh ar an ráiteas seo.
Cad iad na tátail is féidir a bhaint as?
Tabhair údar le do chuid réasúnaíochta.

Is féidir an tasc seo a úsáid chun tuiscint na scoláirí ar ghiniúint agus ar mheasúnú argóintí matamaiticiúla a
fhorbairt. Moltar go ndírítear aird air sin le linn an tseisiúin dheireanaigh. Tugtar faoi deara le do thoil nach
sampla de Mheasúnú Rangbhunaithe é seo.
Ba chóir na scoláirí a spreagadh chun a gcuid réasúnaíochta a mhíniú agus a chosaint maidir leis an teoiric
ghinearálta nó leis an argóint mhatamaiticiúil a chruthaíonn siad. Is minic a dhéantar an réasúnaíocht ó
bhéal, agus is ceart teanga chuí mhatamaiticiúil a fhorbairt. Ba chóir scoláirí a spreagadh chun an
Fhoireann Uirlisí Fadhbréitigh ó lá FGL 2018-19 a úsáid chun na scileanna a bhfuil siad ag baint úsáid astu
agus ag foghlaim fúthu a aithint agus nóta a dhéanamh fúthu. Nuair a oireann, ba chóir an difríocht idir
cosaint réasúnach agus cruthúnas foirmiúil a chur in iúl do na scoláirí.
Tá an tasc ag teacht le cuid mhór de thorthaí foghlama an tSnáithe Aontaithigh ó shonraíocht
Mhatamaitice na Sraithe Sóisearaí. Mar shampla, is féidir leis an múinteoir díriú ar:
• A4 cás matamaiticiúil a léiriú ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear: go huimhriúil, go hailgéabrach, go
grafach, go fisiciúil, i bhfocail; agus na léirithe sin a léirmhíniú, a anailísiú agus a chur i gcomparáid lena
chéile
• A8 a eolas agus a scileanna a úsáid chun fadhb a réiteach, lena n-áirítear í a bhriseadh síos ina
codanna soláimhsithe agus/ nó í a shimpliú trí úsáid a bhaint as foshuíomhanna cuí
• A11 tuairimí nó ráitis mhatamaiticiúla ghinearálta a chruthú bunaithe ar chásanna sonracha
Tá an tasc nasctha leis na torthaí foghlama seo a leanas ó shnáithe comhthéacsúil shonraíocht
Mhatamaitice na Sraithe Sóisearaí:
•

CT2 imscrúdú a dhéanamh ar chruthanna déthoiseacha ionas gur féidir leis:
c) ríomh a dhéanamh ar imlíne agus ar achar na bhfíoracha plánacha ina bhfuil meascán de
dhioscaí, de thriantáin agus de dhronuilleoga, lena náirítear oibríochtaí ábhartha lena mbaineann pí

• AF1 imscrúdú a dhéanamh ar phatrúin agus ar choibhneasa ionas gur féidir leis:
(a) na patrúin agus na coibhneasa sin a léiriú i dtáblaí agus i ngraif
•

AF2 imscrúdú a dhéanamh ar chásanna ina seasann litreacha do chainníochtaí atá athraitheach
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Is féidir gur ghá leibhéal deacrachta an taisc a laghdú. B’fhiú ceisteanna a phleanáil chun scoláirí a threorú
agus teoiric ghinearálta nó argóint mhatamaiticiúil a dhéanamh. Mar sin féin, moltar a laghad scaflála a
dhéanamh agus is féidir chun deis a thabhairt do scoláirí a gcuid eolais a úsáid i gcásanna nach bhfuil taithí
acu orthu agus gá a chruthú chun eolas nua a cheapadh. Má dhéantar an tasc a scafláil, is féidir le scoláirí
dul ina cheann roinnt mhaith amanna thar thrí bliana na Sraithe Sóisearaí.
Tá foráil sa tasc chun tógáil ar eolas agus ar thuiscint scoláirí sna gnéithe ábhartha den Snáithe Cruth agus
Spás i gcuraclam na bunscoile agus san am céanna deis a thabhairt do scoláirí a thuigeann na coincheapa
sin go hiomlán a dtuiscint a fhorbairt agus a shaibhriú sula dtosóidh siad sa chéad bhliain den iar-bhunscoil.
Faightear anseo Treoir Mhearthagartha chuig na Naisc idir Curaclaim na Bunscoile agus na hIar-bhunscoile.
Féach thíos ceisteanna / tascanna forbartha féideartha a thabharfadh deis do scoláirí foghlaim níos
doimhne a dhéanamh.
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‘‘Má ghearrtar giota de chruth déthoiseach,
laghdaítear an t-achar agus an imlíne araon’
Déan iniúchadh ar an ráiteas seo.
Cad iad na tátail is féidir a bhaint as? Tabhair
údar le do chuid réasúnaíochta.
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Leideanna nó tascanna / ceisteanna forbartha féideartha do scoláirí
Tugtar faoi deara le do thoil: Níl na tomhais san áireamh – leideanna amháin atá iontu
Leideanna féideartha do thriantáin

Tuilleadh ceisteanna
Nuair a ghearrtar píosa den chruth seo
(ingearach leis an mbonn):
a) Laghdaíonn tú an t-achar
b) Laghdaíonn tú an imlíne
Déan iniúchadh ar an ráiteas seo.
Cad iad na conclúidí is féidir a bhaint as?
Tabhair údar le do chuid réasúnaíochta
Nuair a ghearrtar píosa den chruth seo
(comhthreomhar le taobh amháin):
a) Laghdaíonn tú an t-achar
b) Laghdaíonn tú an imlíne

Leideanna féideartha do cheathairshleasáin
Cearnóg

Déan iniúchadh ar an ráiteas seo.
Cad iad na conclúidí is féidir a bhaint as?
Tabhair údar le do chuid réasúnaíochta
Tuilleadh ceisteanna
Cad é a tharlaíonn d’achar agus d’imlíne
cearnóige nuair a ghearrtar píosa den chruth?
An féidir do chuid tuairimí a ghinearálú?
Cad é a tharlaíonn d’achar agus d’imlíne nuair a
ghearrtar píosa ón taobh istigh den chearnóg?

Dronuilleog

Cad é a tharlaíonn don achar agus don imlíne má
ghearrtar triantán de dhronuilleog?

Cad é a tharlaíonn don achar agus don imlíne má
ghearrtar píosa cuartha de dhronuilleog?
Cad é a tharlaíonn don achar agus don imlíne má
ghearrtar sraith de phíosaí cuartha d’imill na
dronuilleoige?
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Cró a Imfhálú
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TRIANTÁIN

CEATHAIRSHLEASÁN

POLAGÁIN EILE

CIORCAL

Triantáin
Dronuileach:
2

1

ga = r

a = 5, b = 6 3, c = 83
2

Achar = 16 Aonaid2
3

Triantáin
Comhchosach:
a = 6, b = c = 7
Achar = 18.97
Aonaid2
Triantáin
Comhshleasach:
2
a = b = c = 63

Imlíne
20
20
20
20

Taoibh
5
6
7
8
.
.
.

Achar
27.53
28.87
29.66
30.18

20

20

31.57

Achar = 19.25
Aonaid2

Peinteagán

𝐼𝑚𝑙í𝑛𝑒 = 20
2𝜋𝑟 = 20
𝜋𝑟 = 10
10
𝑟=
𝜋
𝐴𝑐ℎ𝑎𝑟 = 𝜋𝑟 2
100
𝐴𝑐ℎ𝑎𝑟 =
𝜋
𝐴𝑐ℎ𝑎𝑟 ≈ 31.83 Aonaid2

Heicseagán

66

Suíomh Idirlín CSO
Tá sonraí údaracha le fáil sna réimsí seo a leanas de Shuíomh Idirlín CSO is féidir a úsáid sa rang, chun cabhrú le foghlaim staitisticí scoláirí
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Acmhainn an Scoláire – Foireann Uirlisí Réiteach Fadhbanna
Is féidir le scoláirí leas a bhaint as gnéithe den Fhoireann Uirlisí Réiteach Fadhbanna nuair is cuí mar chabhair agus iad ag tabhairt faoi na heispéiris foghlama
éagsúla ar fud na Sraithe Sóisearaí, mar shampla imscrúduithe a dhéanamh, tabhairt faoi thascanna agus fadhbanna a réiteach
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Acmhainn Scoláire – Timthriall um Fhiosrú Staitistiúil
Is féidir le scoláirí tarraingt ar ghnéithe den Timthriall um Fhiosrú Staitistiúil mar is cuí le cuidiú leo agus iad i mbun eispéiris foghlama éagsúla sa tSraith
Shóisearach amhail imscrúduithe a dhearadh agus a dhéanamh agus sonraí a eagrú, a bhainistiú agus a anailísiú.
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