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Scoill Mhuire, Mainistir Laoise, Co Laoise

SN Riaghan, Droim na Croise, Na Gleannta, Co Dhún na nGall

Scoil an Chroí Naofa, Béal Átha na Slua, Co na Gaillimhe
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SN Crannóg Buí, Ard an Rátha, Co Dhún na nGall

Scoil Mhuire, Bunscoil an Chlochair, Co Ros Comáin

Scoil na Mainistreach, Cill Áirne, Co Chiarraí

SN Iosaef Naofa, Dún Dealgan, Co Lú

Scoil Bhríde, Cnoc Breac, Béal Átha na Slua, Co na Gaillimhe

SN N Fionabarra Buachaillí, An Seisceann, Beantraí, Co Chorcaí

Tá Tasc 16 bunaithe ar thasc deartha ag an tOllamh Constance Kami.

Buíochas do chomhairleoirí ón SFGM a rinne an taistriúchán.
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Réamhrá
Cuireadh an t-aonad ar fáil chun na bealaí ina múintear an t-achar i rang a cúig a athsholáthar. Féadfaidh an t-aonad a bheith cabhrach 
freisin agus achar á theagasc do rang a ceathair nó do rang a sé. Is féidir go mbeadh sé úsáideach ’sna hilranganna agus dhá rang 
nó níos mó a chur ag obair air. Is é an rud is tábhachtaí é, ná go mbeadh páiste i rang a ceathair ag obair i gcomhpháirt le páiste i 
rang a cúig nó i rang a sé. Bunaíodh an t-aonad ar cheachtanna achair a múineadh do pháistí rang a cúig i dtimpeallacht a d’oir do 
shaotharlann mhatamaitice. Ansin forbraíodh an t-aonad ag baint úsáide as na ceachtanna sin. Tá na páistí in ann foghlaim a dhéanamh 
ar achar trí fhadhbanna a réiteach ach ní mór don mhúinteoir ceisteanna eolasacha a chur orthu agus leideanna a thabhairt dóibh chun 
treoir a dhéanamh dóibh. Cabhróidh leideanna mar seo le páistí a chuid smaointeoireacht a fhorbairt tré teanga na matamaitice atá 
bainteach leis an topaic a úsáid

Is í aidhm an aonaid seo ar achar ná cuidiú leat tacaíocht a thabhairt do pháistí chun go mbeidh smaointe matamaiticiúla acu agus chun 
go mbeidh siad in ann cumarsáid agus cur in iúl a dhéanamh. D’fhéadfaí na trí phrionsabal seo a leanas a roinnt leis na páistí chun go 
mbainfí an méid is mó tairbhe as:

1 Foghlaimíonn tú ó pháistí eile atá mórthimpeall ort.

2 Má thuigeann tú rud éigin, cuidigh le páistí eile é a thuiscint

3 Is maith an rud é ceisteanna a chur, nó abair, “Ní féidir liom é sin a thuiscint,” muna dtuigeann tú rud éigin.

Réasúnaíocht
Tá difríocht idir an cur chuige atá anseo agus an cur chuige a leantar go minic i ranganna matamaitice.
1. Tá níos lú fadhbanna le réiteach – ceann amháin in aghaidh an lae de ghnáth. Roghnaíodh na fadhbanna áfach, chun go mbeadh go 
leor díospóireachta táirgiúla ann fad is atá coincheapa á gcur i bhfeidhm agus fadhbanna á réiteach ag na páistí. Is é an smaoineamh 
atá taobh thiar de ná go réiteoidh na páistí na fadhbanna chun an mhatamaitic a fhoghlaim in ionad an mhatamaitic a fhoghlaim chun 
fadhbanna a réiteach. Is fadhbanna iad a thugann deis do na páistí a gcuid smaointe a chomhtháthú agus iad a nascadh leis an domhan 
sóisialta agus fisiceach atá timpeall orthu. 

2. Moltar gan tosú leis an teagasc díreach. Léigh na fadhbanna i gcomhpháirt leis na páistí ar dtús agus cinntigh go dtuigeann siad gach 
a bhfuil i gceist. Ansin lig dóibh a ndícheall a dhéanamh chun an fhadhb a réiteach ag baint úsáide as a gcuid straitéisí cruthaitheacha 
féin agus as na bealaí oibre matamaiticiúla atá ar eolas acu cheana. Is féidir go dtógfaidh sé roinnt ama ar na páistí dul i dtaithí ar an 
gcur chuige seo, mar sin bain úsáid as an obair i mbeirteanna i dtosach. Déan monatóireacht ar an dul chun cinn fad is atá siad ag obair 
ar an bhfadhb. Ná cuir isteach orthu chun dúshlán na faidhbe a laghdú ach amháin nuair atá an páiste ag streachailt léi. 

3. Moltar saoirse a thabhairt do na páistí cinneadh ar chomhairle, mar sin, is féidir leo teacht ar bhealaí éagsúla chun an fhadhb a 
réiteach. Tugann gach páiste nó gach péire a gcuid cuntais agus míniúcháin mhatamaiticiúla don rang agus tugtar deis do na páistí eile 
iad a phlé. D’fhéadfaí ceisteanna mar seo a chur:

• Conas a réitigh ____________ an fhadhb? 

• An aontaíonn tú leis an rud a rinne ____________ ?  
(Chun na focail “ceart” agus “mícheart” a sheachaint) ____________

• Cé a chuirfidh an rud a rinne ____________ i d’ fhocail féin?

4. Déan iarracht gan a rá leis na páistí go bhfuil an toradh ceart acu, cé gur deacair é sin a dhéanamh uaireanta. Gríosaigh na páistí 
chun feidhm a bhaint as a gcuid réasúnaíochta féin chun an toradh a chinntiú. Más réasúnaíocht lochtach atá ann is féidir le páiste eile 
nó leis an múinteoir í a cheistiú agus a iniúchadh. 

5. Ag deireadh an cheachta d’iarrfaí ar na páistí píosa scríbhneoireachta bunaithe ar cheann de na leideanna seo a leanas a chomhlíonadh.

• Creidim gurb é toradh ceart na faidhbe a bhí againn inniu ná ____________ mar ____________ . 

• Inniu d’fhoghlaim mé ____________ sa cheacht Matamaitice. 

• Ba mhaith liom ____________ a fhoghlaim amárach nó an tseachtain seo chugainn sa cheacht Matamaitice. 

• Ceist amháin atá fós agam ná ____________ . 

Tá seans ann go mbeidh sé deacair ar pháistí ar dtús, ach éireoidh siad níos fearr ag an gcumarsáid agus cur in iúl thar am. Is féidir leis 
na páistí taifead scríofa a choimeád nuair atá fíricí, sainmhínithe agus foirmle an achair á bhfoghlaim acu. Cuideoidh sé leis an tuiscint 
agus leis an tabhairt chun cuimhne.

Cuid a hAon. An Cúlra
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Líne Forbartha Achair atá Comhoiriúnach  
do Chuspóirí Churaclam na Bunscoile

Cuspóirí an Churaclaim Líne Forbartha
A fhionnachtan gur ionann achar 
dronuilleoige agus a fad iolraithe faoina 
leithead

Coincheap achair a mhíniú

Foirmle achair a fhionnachtan trí na pátrúin idir achair agus toisí a athaint

An difríocht idir achar agus imlíne a mhíniú

An t-eolas atá acu ar achar agus ar imlíne a chur i bhfeidhm chun fadhbanna ilchéimeanna a 
réiteach (bunaithe ar thaithí na bpáistí)

Gníomhú go comhoibritheach chun fadhb a bhaineann leis an topaic a dhearadh 

Gníomhú go comhoibritheach ón toradh siar go dtí an fhadhb

Achar cruthanna 2-T, idir chruthanna rialta 
is chruthanna neamhrialta, a mheas agus 
a thomhas

Tagarmharcanna ceintiméadair/méadair chearnacha a aithint, a ainmniú agus a thógáil

Achar dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a mheas agus a thomhas in aonaid 
chearnacha

An fhoirmle a úsáid chun achar dronuilleoige a ríomh

Achar cruthanna éagsúla a ríomh nuair is codáin nó deachúlacha iad faid na sleasa

An t-eolas atá acu ar achar agus ar imlíne a chur i bhfeidhm chun fadhbanna ilchéimeanna a 
réiteach (bunaithe ar thaithí na bpáistí)

Gníomhú go comhoibritheach chun fadhb a bhaineann leis an topaic a dhearadh

Gníomhú go comhoibritheach ón toradh siar go dtí an fhadhb

Achar a ríomh i gceintiméadair chearnacha 
agus i méadair chearnacha

Achar dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a mheas agus a thomhas in aonaid 
chearnacha

Achar cruthanna éagsúla a chur i gcomparáid le chéile

Achar dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh in aonaid chearnacha

An fhoirmle a chur i bhfeidhm chun achar dronuilleoige a fháil

Achar cruthanna éagsúla a ríomh nuair is codáin nó deachúlacha iad faid na sleasa

An t-eolas atá acu ar achar agus ar imlíne a chur i bhfeidhm chun fadhbanna ilchéimeanna a 
réiteach (bunaithe ar thaithí na bpáistí)

Gníomhú go comhoibritheach chun fadhb a bhaineann leis an topaic a dhearadh

Gníomhú go comhoibritheach ón toradh siar go dtí an fhadhb

Méadair chearnacha agus ceintiméadair 
chearnacha a chur i gcomparáid trí 
fhéachaint orthu

Tagarmharcanna  do cm2 agus m2

A fhionnachtan nach sainníonn fad imlíne 
dronuilleoige a hachar *rang a sé

Dhá chruth nó níos mó a thógáil a bhfuil an t-achar mar an gcéanna  ach a bhfuil imlínte éagsúla 
acu

Achar cruthanna 2-T, idir chruthanna rialta 
is chruthanna neamhrialta, a mheas agus 
a thomhas

Achar dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a mheas agus a thomhas in aonaid 
chearnacha

Coincheap imlíne a mhíniú

Imlíne cruthanna nach dronuilleoga iad a mheas agus a thomhas ina ceintiméadair/méadair

Imlíne cruthanna nach dronuilleoga iad a ríomh ina ceintiméadair/méadair

An difríocht idir achar agus imlíne a mhíniú

Imlíne dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh difriúla a mheas agus a thomhas ina 
ceintiméadair/méadair

Imlíne cruthanna a ríomh nuair is codáin nó deachúlacha iad faid na sleasa

An t-eolas atá acu ar achar agus ar imlíne a chur i bhfeidhm chun fadhbanna ilchéimeanna a 
réiteach (bunaithe ar thaithí na bpáistí)

Gníomhú go comhoibritheach chun fadhb a bhaineann leis an topaic a dhearadh

Gníomhú go comhoibritheach ón toradh siar go dtí an fhadhb
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Míthuiscintí a d’fhéadfadh a bheith ann

Míthuiscintí a d’fhéadfadh  
a bheith i gceist Straitéisí inar féidir na míthuiscintí sin a chur ar ceal

NeAMhAThRAITheAChT AN AChAIR

Athraíonn an t-achar má athraíonn leagan 
amach an chrutha

Bain úsáid as geochlár agus iarr ar na páistí cruthanna le 12 aonad a thógáil air. Déan 
comparáid idir na cruthanna agus cláraigh iad. Déan é arís le cruthanna a bhfuil achair eile acu 
(e.g. 24 aonad, 32 aonad)

AoNAID AChAIR

Ní féidir úsáid a bhaint as aonaid 
chearnacha chun achar cruthanna 
neamhdhronuilleogacha a thomhas

Bain úsáid as eangach agus cuir ina luí í ar chruthanna éagsúla chun a thaispeáint gur féidir 
achar a thomhas le cearnóga iomlána agus le cearnóga neamhiomlána

Tabhair faoi deara go mbaintear úsáid as aonaid chearnacha chun achar cruthanna 
neamhrialta mar chontaetha, páirceanna, tíortha srl. a thomhas

Féadfaidh na páistí féachaint ar na 
cearnóga mar aonaid scoite in ionad 
féachaint orthu mar aonaid leanúnacha. 
B’fhéidir nach dtuigeann na páistí gur 
féidir gach aonad cearnach a bheith 
inroinnte ar leatha, ar cheathrúna srl.

Gríosaigh na páistí chun cruthanna a thomhas nuair is codáin nó deachúlacha iad faid na 
sleasa

Féadfaidh na páistí úsáid a bhaint as 
aonaid líneacha chun achar a thomhas. 
Síleann an-chuid páistí nach aonad achair 
í an chearnóg. Toisc go bhfuil taithí ag 
na páistí ar fhad a thomhas agus úsáid 
a bhaint as ceintiméadair, creideann 
siad gur féidir achar a thomhas ar an slí 
chéanna.

Úsáid na tagarmhairc chun an difríocht idir aonaid faid agus aonaid achair a dhaingniú.

AN GAoL IDIR AChAR AGus IMLíNe

Féadfaidh na páistí a bheith measctha idir 
cad is achar ann agus cad is imlíne ann

Taispeáin na sainmhínithe timpeall an tseomra ranga

Má dhúblaíonn tú faid shleasa cearnóige 
dúblóidh tú an t-achar freisin

Iarr ar na páistí achar dronuilleoige 4cm x 3cm a fháil. Ansin iarr orthu achar dronuilleoige 8cm 
x 6cm a thuar. D’fhéadfadh na páistí 24cm2 a rá. (Achar na chéad dronuilleoige dúbailte acu). 
Bain úsáid as an bhfoirmle (fxl) chun achar na dara dronuilleoige a sheiceáil.

Pléigh an fáth go raibh 24cm2 mícheart. D’fhéadfá léaráid den dá dhronuilleog a tharraint agus 
iad a chur i gcomparáid le chéile.

Bíonn deacrachtaí ag páistí achar 
cearnóige a ríomh nuair nach bhfuil ach 
an fad acu

Cuir fadhbanna mar seo a leanas ar fáil do na páistí. Faigh achar na cearnóige a bhfuil fad 
_____ cm/m aici.

FoIRMLe AN AChAIR

D’fhéadfadh páistí áirithe úsáid a bhaint 
as an straitéis seo: An bonn + an airde 
(nó an fad + an leithead) in ionad b x a nó 
f x l a úsáid.

B’fhéidir go bhfuil na páistí measctha faoi cad is imlíne ann agus cad is achar ann.

Bíonn an fad agus an leithead ar eolas acu, ach b’fhéidir nach dtugann siad dóthain airde fad 
is atá an oibríocht (iolrú) á cur i bhfeidhm acu.

Uaireanta úsáideann na páistí an fhoirmle 
chun achar cruthanna nach dronuilleoga/
comhthreomharáin iad a ríomh

Léirigh go mbaineann an fhoirmle (f x l)  go sonrach le dronuilleoga (agus cearnóga san 
áireamh freisin).

Is í an fhoirmle d’achar comhthreomharáin ná an fad iolraithe faoin airde ingearach. Léirigh go 
mbaineann an fhoirmle seo le hachar comhthreomharáin amháin
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Seicliosta an Mhúinteora (féach roghchlár na modhanna measúnaithe)
Tá measúnú chun foghlama riachtanach chun tacú le páistí an coincheap nua a nascadh leis na coincheapa matamaiticiúla atá ar eolas 

acu cheana. Cuimsíonn na straitéisí agus na moltaí thíos Measúnú den Fhoghlaim agus Measúnú chun Foghlama  

Cuspóir Foghlama
An Modh Measúnaithe a d’Fhéadfadh a bheith ann
Féach Measúnú i gCuraclam na Bunscoile, CNCM, le haghaidh 
eolais eile

TÁ sÉ AR ChuMAs AN PhÁIsTe:

1 Coincheap achair a mhíniú Léarscálú coincheapa

2 Tagarmharcanna do cheintiméadair chearnacha a ainmniú, a athaint 
agus a thógáil

Measúnú ar fhillteáin tionscadail

3 Tagarmharcanna do mhéadair chearnacha a ainmniú, a athaint agus 
a thógáil

Measúnú ar fhillteáin tionscadail

4 Achar cruthanna de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a 
mheas agus a thomhas in aonaid chearnacha

Tascanna agus trialacha atá deartha ag an múinteoir

5 Achar cruthanna éagsúla a chur i gcomparáid le chéile Measúnú ar fhillteáin tionscadail

6 Achar cruthanna de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a 
ríomh in aonaid chearnacha

Tascanna agus trialacha atá deartha ag an múinteoir

7 Foirmle achair a fhionnachtan trí na pátrúin idir achair agus toisí a 
athaint

Féinmheasúnú

8 An fhoirmle a chur i bhfeidhm chun achar dronuilleoige 5cm x 8cm a 
fháil

Tascanna agus trialacha atá deartha ag an múinteoir

9 Coincheap imlíne a mhíniú Léarscálú coincheapa

10 Imlíne cruthanna nach dronuilleoga iad a mheas agus a thomhas ina 
ceintiméadair/méadair

Comhdháil

11 Imlíne cruthanna nach dronuilleoga iad a ríomh ina ceintiméadair/
méadair

Tascanna agus trialacha atá deartha ag an múinteoir

12 Dhá chruth nó níos mó a bhfuil an t- achar mar an gcéanna acu  ach 
le himlínte éagsúla a thógáil

Dírbhreathnú an Mhúinteora

13 An difríocht idir achar agus imlíne a mhíniú Léarscálú coincheapa

14 Imlíne dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a 
mheas agus a thomhas ina ceintiméadair/méadair

Tascanna agus trialacha atá deartha ag an múinteoir

15 Imlíne dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a 
ríomh ina ceintiméadair/méadair

Tascanna agus trialacha atá deartha ag an múinteoir

16 Achar cruthanna éagsúla a ríomh nuair is codáin nó deachúlacha iad 
faid na sleasa

Tascanna agus trialacha atá deartha ag an múinteoir

17 Imlínte cruthanna éagsúla a ríomh nuair is codáin nó deachúlacha 
iad faid na sleasa

Tascanna agus trialacha atá deartha ag an múinteoir

18 An t-eolas atá acu ar achar agus ar imlíne a chur i bhfeidhm chun 
fadhbanna ilchéimeanna a réiteach (bunaithe ar thaithí na bpáistí 
“nascadh leis an domhan sóisialta agus fisiceach”)

Féinmheasúnú (pléann an rang na fadhbanna ar dtús)

19 Gníomhú go comhoibritheach chun fadhb a bhaineann leis an topaic 
a dhearadh

Measúnú ar fhillteáin tionscadail

20 Gníomhú go comhoibritheach ón toradh siar go dtí an fhadhb Féinmheasúnú
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Sainmhínithe

Tá ról tabhachtach ag sainmhínithe ar aon chéim den mhatamaitic. Is í an chúis is bunúsaí leo ná gur féidir le gach páiste a ghlacann 
páirt sa cheacht aontú lena gcuirtear faoi chaibidil ann (e.g. cearnóg, ré-uimhir, meán...).  Nuair a chuirimid an chearnóg faoi chaibidil níl 
gach cruth ceithreshleasach san áireamh: tá sainairíonna aici. Ar an ábhar sin, is den tábhacht é go dtuigeann gach páiste go soiléir na 
sainmhínithe matamaiticiúla atá in úsáid sa rang. Meastar go bhfuil sé tabhachtach idirdhealú a dhéanamh idir an bhrí mhatamaiticiúil 
agus an bhrí laethúil a bhaineann le focail áirithe. Tá brí mhatamaiticiúil agus neamhmhatamaiticiúil ag an-chuid focal, mar shampla: 
aghaidh (éadan srl.), achar (ceantar srl.), méadar (meadaracht srl.) 

Gheobhaidh tú sainmhínithe matamaiticiúla anseo a chabhróidh leat fad is ata tú ag obair tríd an aonad. Tugtar ilmhínithe le haghaidh 
gach téarma. Mar sin, d’fhéadfá na sainmhínithe éagsúla a phlé leis na páistí. Ansin d’fhéadfá feidhm a bhaint as an gceann is cruinne 
agus is sothuigthe ó thaobh na bpáistí de. Is inmholta é “sainmhíniú infheidhme” comhaontaithe na bpríomhthéarmaí a thaispeáint sa 
seomra ranga. Beidh siad ina n-ábhar tagartha do na páistí.

Giorraíodh foinsí na sainmhínithe. Tá an liosta iomlán ar fáil ag deireadh na coda seo.

Buille Faoi Thuairim
• Tairiscint atá comhsheasmhach leis na sonraí eolais ach níor deimhníodh ná níor deineadh í a fhalsú . Is téarma comhchiallach le 

hipitéis é.
• Foirmiú conclúidí ó fhianaise easnamhach; déan meastachán ar... (CD)

Imlíne 
• suim fhad na sleasa atá ag fíor nó ag cruth (CnB)
• Fad na teorann atá ag réigiún plánach (MT) – ón Gréigis “peri” a chiallaíonn “timpeall” agus “metron” a chiallaíonn “tomhas”
• An fad atá thart ar imeall fíorach plánaí (cruth 2-T) (MD)
• Fad na teorann (Dh)
• An fad atá thart ar imeall polagáin (cruth 2-T iata) nó cuair iata (MK)#

Achar
• An méid dromchla (MT)
• An méid ábhair atá de dhíth chun é a chlúdach ina iomláine (Wh)
• Méid dromchla a thomhas in aonaid chearnacha faid (MD)
• Méid an dromchla a thomhas in aonaid chearnacha (MK)
• An dromchla a chlúdaíonn aon chruth plánach (PMh)
• An dromchla a chlúdaíonn aon chruth 2-T

Milliméadar
• Aonad faid atá ina míliú cuid de mhéadar (MT)

Ceintiméadar
• Aonad faid atá ina  céadú  cuid de mhéadar (MT)

Ceintiméadar Cearnach
• Aonad achair atá coibhéiseach lena bhfuil laistigh de réigiún cearnach le sleasa 1cm ar fad (MT)

Méadar
• Bunaonad faid (MT)

Méadar Cearnach
• Aonad achair atá coibhéiseach lena bhfuil laistigh de réigiún cearnach le sleasa 1m ar fad (MT)
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Cruth Rialta 
• Tá na haghaidheanna nó na sleasa ar cóimhéid  le cruthanna comhionanna (MD)
• Aon pholagón a bhfuil sleasa agus uillinneacha comhchuí ann (MT)
• Cruth plánach (2-T) a bhfuil na sleasa ar chomhfhad agus na huillinneacha ar cóimhéid ann (PhM)

Cruth Neamhrialta
• Tá sleasa agus /nó uilinneacha neamhionnana ann 
• Is polagón é, nach bhfuil gach taobh ná gach uillinn iomchuí ann. (MT)

Fad 
• Is é is fad ann ná tomhas ruda ó cheann go ceann (PMh)
• Tomhas ruda ó cheann go ceann i dtoise amháin  (MT)
• Más dronuilleog í tugtar fad ar an toise is mó de ghnáth (MD)
• An fad trasna (MT)

Leithead 
• Más dronuilleog í tugtar leithead ar an toise is lú de ghnáth
• An leithead trasna (MT)

Toise
• Taispeánann toise ábhair cé mhéad treo neamhspleáchspleách is féidir a ghluaiseacht ó phointí difriúla ar an ábhar. Is ábhar 

déthoiseach é dromchla atá i spás tríthoiseach e.g. dromchla sféir, dromchla na farraige, gach aghaidh atá ag ciúb nó ag solad 
rialta. I ngach cás is féidir linn gluaiseacht in dhá threo fad is atáimid fós ar an ndromchla. Mar shampla más sféar é, is féidir linn 
gluaiseacht feadh ár líne dhomhanleithid reatha nó feadh ár líne dhomhanfhaid reatha. Bheadh aon ghluaiseacht eile ar an sféar 
ina teaglaim den dá threo seo. Is é seo is brí don téarma “treonna neamhspleácha”

• Airí a thomhaistear i bhfoirm spáis. 1-T =líneach, 2-T=plánach, 3-T=spásúil (MT) 
• Toise faid, leithid nó airde a bhaineann le líne, le cruth déthoiseach nó le cruth tríthoiseach (PMh)
• An méid comhordanáidí atá de dhíth chun pointí a léiriú ar líne, ar chruth nó ar solad. Is cruth déthoiseach é fíor phlánach; is 

cruth tríthoiseach é an solad. (MD)
• Méid fíorach plánaí nó solaid. Is iad toisí dronuilleoige ná an fad agus an leithead. (MD)
• Is é toise ábhair ná tomhas topagrafach mhéid na n-airíonna a chlúdaíonn é. Go garbh, is é méid na gcomhordanaidí atá de dhíth 

chun pointe ar an ábhar a shonrú. Mar shampla, is cruth déthoiseach í an dromuilleog, is cruth tríthoiseach é an ciúb.

Foinsí na sainmhínithe. Giorraíodh cuid díobh ó na bunleagain:

VW: Elementary and Middle School Mathematics by Van De Walle 

MT: The Complete Handbook of Maths terms by Bana, Marshall and Swan

WH: Wolfram MathWorld website, http://mathworld.wolfram.com 

DH: Mathematics Explained for Primary Teachers by Derek Haylock 

MD: The facts on file dictionary of mathematics by Daintith & Clark

MK: Mathematical knowledge for primary teachers

PMH: The New Primary Mathematics Handbook by O’Brien and Purcell. 

NC: NCCA Glossary (http://action.ncca.ie/media/990/full_glossary.pdf) 

CD: The New Collins Concise English Dictionary

CnB: Curaclam na Bunscoile Matamaitic
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Nascadh

Líne Forbartha
• Achar dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh in aonaid chearnacha

Eochair na bhFreagraí
Is iad seo na dronuilleoga go léir gur féidir a dhéanamh:

 Aonad amháin ar fad 36 aonad ar leithead

 2 aonad ar fad 18 n-aonad ar leithead

 3 aonad ar fad 12 aonad ar leithead

 4 aonad ar fad 9 n-aonad ar leithead

 6 aonad ar fad 6 aonad ar leithead

Tasc 1

Uimhreas: Fad is atá an 

fhoghlaim fhionnachtana ar 

siúl ag na páistí lig dóibh a 

fháil amach go bhfuil toisí na 

ndronuilleog mar an gcéanna 

leis na fachtóirí atá ag 36

Cuid a Dó: Tascanna agus Nótaí Mínithe
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

B’fhéidir gur téarma nua é 

“toise” ach is fiú é a thabhairt 

isteach. Is féidir é a nascadh 

leis an eolas atá ag na páistí 

ar chruthanna 2-T agus 3-T. 

Féach na sainmhínithe. Baintear 

feidhm as an téarma anseo 

chun fad agus leithead a léiriú 

(níl achar i gceist anseo).

Tabhair faoi deara go mbaintear feidhm 

as an bhfocal “difriúil” D’fhéadfadh 

na páistí a fhíafraí díot an bhfuil 

difríocht idir dronuilleog a bhfuil 2 

shraith de 18 ceintiméadar chearnacha 

inti agus dronuilleog le 18 sraith de 2 

ceintiméadar chearnacha. Níl aon difríocht 

mhatamaiticiúil eatarthu.

Forbairt an Cheachta
D’fhéadfadh an múinteoir na páistí a cheistiú tar éis dóibh gníomhú ar an tasc:

• Cad a thugann tú faoi deara faoi achar gach dronuilleoige?

• Dá mba bharra seacláide í gach dronuilleog, cé acu ceann a d’íosfá? Cén fáth?  Déan do fhreagra a áitiú ar an 
rang

• An féidir linn na torthaí a chlárú i bhfoirm tábla? Cén t-eolas a chuirfimis isteach sa tábla chun cabhrú linn na 
torthaí a chlárú?

• Dá mbeadh 36 tíl chearnógach níos mó agat, an mbeadh achar na ndronuilleog a rinne tú níos luaithe, ar 
cóimhéid le hachar na ndronuilleog a deineadh leis na tíleanna seo? Tabhair míniú ar do fhreagra. D’fhéadfá an 
gá le haonad caighdeánach tomhais a phlé anois.

D’fhéadfá geochláir a úsáid don 

ghníomhaíocht seo in ionad 

na dtíleanna cearnógacha nó 

in ionad na gcearnóg atá sa 

chóipleabhar.
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Nascadh

Líne Forbartha
• Coincheap achair a mhíniú

• Achar cruthanna éagsúla a chur i gcomparáid le chéile

Eochair na bhFreagraí
Is í dronuilleog C le hachar 28 cm2 an ceann a chlúdaíonn an méid is 
mó spáis.

Ní gá do na páistí teacht ar an tomhas áfach, ach ní mór dóibh teacht 
ar réasúnaíocht chun tacú lena rogha:

 Dronuilleog A: 20cm2

 Dronuilleog B: 24cm2

 Dronuilleog D: 24cm2

 Dronuilleog E: 25cm2

Tasc 2

Cruthanna 2-T
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
Is í aidhm na gníomhaíochta seo ná na páistí a ghríosadh chun rogha a dhéanamh idir ábhair le hachar a thomhas. 
Ansin is féidir leo na bealaí éagsúla inar féidir iad a chur i bhfeidhm a phlé. D’fhéadfadh ceisteanna mar seo a bheith ann

• Conas a fuair tú an cruth a chlúdaíonn an méid is mó spáis?

• Conas is féidir leat a bheith cinnte de?

• Cé a rinne é i mbealach eile?

• Cad a cheapann tú faoin gcaoi ina ndearna ____________ é?

• Cad iad na buntáistí/míbhuntaistí a bhaineann leis na bealaí éagsúla seo chun an méid spáis a chlúdaíonn na 
dronuilleoga a chur i gcomparáid le chéile?

• Cad is ainm don mhéid spáis atá laistigh de dhronuilleog?
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Nascadh

Líne Forbartha
• Coincheap achair a mhíniú

• Tagarmhairc

• Coincheap imlíne a mhíniú

Eochair na bhFreagraí
Is iad achair na ndronuilleog sa dara tasc ná

 Dronuilleog A: 20cm2

 Dronuilleog B: 24cm2

 Dronuilleog C: 28cm2

 Dronuilleog D: 24cm2

 Dronuilleog E: 25cm2

Tasc 3 & 4

Úsáidtear na firící  

faid atá ar eolas ag na 

páistí cheana
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
Seo roinnt ceisteanna/tascanna do na páistí, Bunaíodh iad ar an leathanach seo:

• Déan liosta de na rudaí a bhfuil tomhas thart faoi ceintiméadar cearnach acu.

• Cad é an difríocht idir ceintiméadar agus ceintiméadar cearnach?

• Tabhair timpléid 1cm2 agus 1m2 do na páistí. Iarr orthu 5 rud sa seomra ranga/sa bhaile atá intomhaiste i cm2 
agus 5 rud atá intomhaiste i m2 a ainmniú. Fiafraigh de na páistí na tagarmharcanna a d’úsáidfaidís do cm2 (ionga 
na hordóige) agus do m2 (bord cearnógach nó teaglaim thíleanna urláir)

• Liostaigh na saintéarmaí ar chairt agus cur ar taispeáint é sa seomra ranga. Is féidir téarmaí nua a chur leis an 
liosta go rialta. Is féidir mionathruithe a dhéanamh ar na téarmaí freisin. Sin an fáth go molaimid sainmhinithe 
infheidhme’ a úsáid mar théarma.

Bíonn na sleasa ar 

comhfhad nuair 

is cruth rialta é. Ní 

bhíonn na sleasa ar 

comhfhad nuair is 

cruth neamhrialta é.

Tabhair faoi deara go bhfuil dhá bhrí ghaolmhara ag cuid den 

téarmaíocht. Mar shampla, d’fhéadfadh na focail achar agus 

fad an rud ann féin a léiriú agus  tomhas an ruda a léiriú. (e.g. 

Bhí fad an ribín 20cm ar fad) Ina theannta sin, bíonn brí eile 

ag cuid de na focail nuair a bhaintear úsáid astu lasmuigh den 

cheacht matamaitice.

Is inmholta é an t-aonad cearnach a nascadh le ciúb ó 

bhloic bhonn 10 chun go mbeidh tagarmharc ag na páistí. 

Ach caithfidh tú a bhéimniú gurb í aghaidh an chiúib atá ina 

ceintiméadar cearnach, ní an ciúb féin. 

Is inmholta é sainmhínithe éagsúla na dtéarmaí a phlé. Is féidir leis an 

múinteoir agus na páistí comhoibriú chun “sainmhínithe infheidhme” 

na dtéarmaí a chur le chéile don rang

Tacóidh sé leis na páistí brí na réimíreanna éagsúla agus 

bunús na bhfocal éagsúil a fhoghlaim ag an bpointe seo. Mar 

shampla “metron” (Gréigis, tomhas), milli (Laidin, milliú), 

centi (Laidin, céadú), peri (Gréigis, timpeall).

Is gníomhaíocht fhóinteach í ceintiméadair chearnacha a 

ghearradh amach as cairtpháipéar agus méadar cearnach a 

dhéanamh freisin. (Gearr agus greamaigh leatháin nuachtáin). 

Ansin is féidir iad a chur i gcomparáid le chéile go fisiciúil.

D’fhéadfadh na páistí a bheith measctha idir fad agus leithead. Bain úsáid as an gcur 

chuige seo ar son na comhsheasmhachta. Má bhaintear úsáid as an bhfocal fad, 

baintear úsáid as in éineacht leis an bhfocal leithead chun an toise is faide a léiriú. 

Slí eile ná, d’fhéadfá feidhm a bhaint as na téarmaí fad (cothrománach) agus airde 

(ceartingearach) nuair is cruth 2-T atá ann. Nó d’fhéadfá feidhm a bhaint as leithead 

(cothrománach clé go deas), airde (ceartingearach) agus doimhneacht (cothrománach 

ó thosach go cúl) nuair is cruth 3-T é. Ní gá é seo a phlé ach amháin má luann na páistí 

é. Is dea-chleachtas é aontú uile scoile a bheith ann do théarmaíocht na matamaitice.
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Nascadh

Líne Forbartha
• Foirmle achair a fhionnachtan trí na pátrúin idir achair agus toisí a athaint

• Achar cruthanna de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a mheas agus a thomhas in aonaid chearnacha

• An fhoirmle a chur i bhfeidhm chun achar dronuilleoige a fháil

Eochair na bhFreagraí
Tasc 5

Dronuilleog (a) 24cm2, (b) 40cm2, (c) 21cm2

Tasc 6

Tá dhá bhealach ann chun an fhadhb a réiteach. D’fhéadfaí línte 
díreacha a tharraingt idir na sleasa urchomhaireacha chun cm2 
a dhéanamh. Ansin is féidir iad a chomhaireamh. D’fhéadfaí na 
ceintiméidir atá ar shleas amháin a chomhaireamh. Ansin comhair  
na ceintiméidir atá ar an slios cóngarach. Iolraigh uimhir amháin  
faoin uimhir eile.

Iolrú

Airgead

Codáin

Tasc 5 & 6
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
Tasc 5

D’fhéadfadh na páistí na dronuilleoga a mheas agus a 
thomhas i slite éagsúla. Mar shampla d’fhéadfadh cuid 
acu díriú ar na ceintiméadair chearnacha a luadh sa 
tríú ceist. D’fhéadfadh cuid eile feidhm a bhaint as na 
cearnóga atá ina gcóipleabhair féin (nó as an bpáipéar 
cearnógach atá ar fáil ag deireadh an leabharáin seo). 
B’fhéidir go n-iolróidh páistí eile an fad faoin leithead. 
Cuirtear fáilte roimh na straitéisí éagsúla seo a thugann 
ábhar cumarsáide do na páistí. Athróidh cruinneas na 
meastachán leis na straitéisí a úsáidfear. 

Is iad seo roinnt leideanna don phlé nuair atá na 
páistí tar éis gníomhú ar an tasc:

• Ainmnigh rudaí i do theach/seomra ranga a bhfuil 
a ndromchlaí beagnach cothrom le hachar na 
ndronuilleog a tharraing tú.

• Fiafraigh de na paistí an dtugann siad aon 
phátrún idir achar na ndronuilleog agus a dtoisí 
faoi deara. D’fhéadfadh sé cabhrú leis na páistí 
an fhoirmle le hachar dronuilleoige a ríomh a “ 
fhionnadh”

• Tabhair toisí na ndronuilleog eile a mbeadh an 
t-achar cothrom le hachar dronuilleoige (a ) agus 
(b) dóibh. Cuir ina luí ar an rang gur freagraí 
cearta iad.

Tasc 6

Is í aidhm na léaráidí seo ná tacú leis na páistí a 
thuiscint go n-iolraíonn tú an fad faoin leithead chun an 
t-achar a ríomh. Is féidir leo é seo a dhéanamh áfach 
trí eangach de cheintiméadair chearnacha a chruthú. 

Léirítear faid 1cm ar shleasa na gcruthanna seo 

chun tacú leis na páistí. Beidh siad úsáideach 

chun achar a oibriú amach. D’fhéadfadh páistí 

áirithe feidhm a bhaint astu chun línte díreacha 

a tharraingt agus ceintiméadair chearnacha a 

dhéanamh. D’fhéadfadh páistí eile faid shleasa 

na dronuilleoige a iolrú chun an t-achar a ríomh.

D’fhéadfá an téarma “foirmle” a thabhairt isteach. 

Sainmhíniú amháin atá ann d’fhoirmle ná,”riail 

mhatamaiticiúil chun cur síos a dhéanamh ar 

ghaol. E.g. fad x leithead = an t-achar
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Nascadh

Líne Forbartha
• Achar a ríomh i cm2 agus i m2

Eochair na bhFreagraí
Beidh freagraí difriúla ann ag brath ar mhéid na mbinsí

Tasc 7

Airgead

Codáin
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
Ma tá deacrachtaí ag na páistí tosú ar an bhfadhb féadfaidh na straitéisí seo a bheith cabhrach:

• Comhairligh do na páistí úsáid a bhaint as cairtpháipéar chun toisí an órdhuille a ghearradh amach – leathán 
órdhuille amháin ag gach binse. Iarr orthu meastachán a dhéanamh ar an méid a bheadh ag teastáil uathu chun 
an binse a chlúdach. Pléigh an fáth go bhféadfadh meastachán a bheith cabhrach sa chás seo. Ach toisc gur 
ábhar costasach é an t-órdhuille caithfear toradh cruinn a fháil.

• Fiafraigh de na páistí: Cad iad toisí an órdhuille? Conas is féidir linn achar an órdhuille a ríomh muna bhfuil ach 
fad an tsleasa againn?

• An féidir linn achar an bhinse a chlúdach go cruinn gan leatháin a ghearradh? Cén fáth gur féidir/nach féidir?  
Conas a bheimis cinnte de?

• Má tá achar an órdhuille ar eolas againn, cén t-eolas eile a bheidh ag teastáil uainn chun an fhadhb a réiteach? 

• Conas is féidir linn achar an bhinse a ríomh?

• Conas a bheadh a fhios againn go bhfuil an toradh is fearr againn?

Nuair atá na páistí tar éis gníomhú ar an bhfadhb, d’fhéadfaidís na ceisteanna seo a phlé:

• Cad iad na modhanna oibre difriúla a bhí in úsáid agaibh chun an fhadhb a réiteach?

• Pléigh an fáth gur gá aonad caighdeánach tomhais a bheith ann – cm2 nó m2

Forleathnú a d’fhéadfadh  
a bheith ann

• Más é costas an leatháin órdhuille ná €40 an 
ceann, cé mhéad a chosnódh sé chun do bhinse 
a chlúdach? Cé mhéad órdhuille a bheadh fágtha 
agus cad é a luach?

• Cad iad na toisí a d’oirfeadh do chearnóga 
iomlána órdhuille nuair nach mbeadh ort aon 
leathán a ghearradh?
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Nascadh

Líne Forbartha
• Coincheap achair a mhíniú

• Achar cruthanna éagsúla a chur i gcomparáid le chéile

• Achar cruthanna a ríomh nuair is codáin nó deachúlacha iad na sleasa

Eochair na bhFreagraí
Is é achar an chrutha atá ar chlé ná 78m2. Is é 
achar an chrutha atá ar dheis ná 76.5m2

Ba choir dó smaoineamh ar thosca mar stórás, 
an bhfuil doirteal ar fáil srl.

Tasc 8

Iolrú

Deachúlacha

Suimiú/Dealú
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
Sa cheacht seo tugtar deis do pháistí achar cruthanna nach dronuilleoga iad a fháil. 

Chomh maith leis sin, tugtar deis dóibh uimhir dheachúlach a úsáid chun achar a ríomh. Is inmholta é deis a thabhairt 
do na páistí gníomhú ar an tasc ar feadh tamaill agus a gcuid smaointe matamaiticiúla a phlé leis an rang. Tabhair 
faoi deara gur féidir le cuid de na páistí an cruth ar chlé a roinnt in dhá dhronuilleog. Ansin is féidir leo achair an dá 
dhronuilleog a shuimiú chun an t-achar iomlán a fháil. D’fhéadfadh páistí eile cur leis an gcruth chun dronuilleog 
amháin a dhéanamh. 

Tugtar deis do na páistí achar an tseomra ranga (nó seomra eile sa scoil, mas gá) a chur i gcomparáid le pleananna 
na seomraí ranga atá san aonad.

Mar ghníomhaíocht bhreise do Thasc 8, d’fhéadfadh na páistí a seomra ranga féin a tharraingt ar an ngreillepháipéar

B’fhéidir gur gá “toise” a 

mhíniú anseo

Tugtar méadair 

chearnacha isteach don 

chéad uair anseo. Ní 

foláir é a phlé leis an 

rang. D’fhéadfá leathán 

nuachtáin le hachar 1m2 

a thaispeáint don rang.
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Nascadh

Líne Forbartha
• Coincheap achair a mhíniú

• Achar cruthanna éagsúla a chur i gcomparáid le chéile

Eochair na bhFreagraí
Is é achar an chéad spáis ná 84m2. 
Is e achar an dara spáis ná 81m2

Tasc 9

Iolrú

Uimhreacha cearnacha

Cruthanna 2-T



21

Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
Leagtar fócas an cheachta seo ar an gcaoi a ndéanann na páistí a roghanna idir dhá spás a fhíoréanú don rang.

Cuirtear ceisteanna orthu mar: Conas is féidir leat a bheith cinnte go bhfuil an spás sin níos mó ná an spás eile? 
B’fhéidir go mbeidh fáthanna eile acu chun a gcuid roghanna a mhíniú. Is é an príomhphointe ná go bhfuil siad in ann 
a gcuid roghanna a fhíoréanú go loighciúil agus go matamaiticiúil.

Dá ndéarfadh páistí áirithe gurbh fhearr leo an chearnóg toisc gur cruth rialta í ba chóir go mbeadh sé soiléir go 
dtuigeann siad go bhfuil spás á chailliúint acu de bhrí gur thug siad tús áite don chruth rialta.
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Nascadh

Líne Forbartha
• Coincheap achair a mhíniú

• Achar cruthanna de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh in aonaid chearnacha

• Dhá chruth nó níos mó a bhfuil an t-achar mar an gcéanna  ach le himlínte éagsúla acu a thógáil

• Achar cruthanna éagsúla a ríomh nuair is codáin nó deachúlacha iad faid na sleasa

Eochair na bhFreagraí
(i) Is iad na fálta a bhfuil toisí mar shlánuimhreacha acu ná:

 100m ar fad agus 1m ar leithead, 50m ar fad agus 2m ar 
leithead, 25m ar fad agus 4m ar leithead, 20m ar fad agus 5m 
ar leithead, 10m ar fad 10m ar leithead.

 Má chuirtear fálta a bhfuil toisí mar chodáin nó mar 
dheachúlacha acu san áireamh d’fhéadfadh rogha mar 12.5m 
ar fad agus 8m ar leithead a bheith ann. D’fhéadfadh roghanna 
neamhtheoranta a bheith ann.

(ii) Ní mór imlíne gach fáil a ríomh. Seo na himlínte a ghabhann leis 
na slánuimhtreacha thuas:

 202m, 104m, 58m, 50m, 40m.

(v) D’fhéadfadh torthaí éagsúla a bheith ann. Nuair a bhaintear 
feidhm as slánuimhreacha, is é an rogha is saoire ná 10m ar fad 
agus 10m ar leithead toisc go bhfuil níos lú fál caorach de dhíth. 
Dá n-úsáidfí 100m ar fad agus 1m ar leithead bheadh ionad 
amhairc níos mó ann. Caithfear a mheabhrú do na páistí gur 
cuma cén rogha atá ann toisc go mbeidh an méid céanna spáis 
ag na hainmhithe

Tasc 10

Iolrú

Scála

Cruthanna 2-T

Deachúlacha

Codáin



23

Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
D’fhéadfaí feidhm a bhaint as an obair i mbeirteanna chun an fhadhb a réiteach.

D’fhéadfá dronuilleog a thaispeáint do na páistí sula dtosaítear ar an bhfadhb a réiteach. D’fhéadfá a fhiafraí díobh, “Tá 
achar 12m2 ag an dronuilleog seo. Cad é fad na dronuilleoige, meas tú? Cad é leithead na dronuilleoige, meas tú? 

Nuair atá an fhadhb léite agat leis an rang mar aonad, is féidir go mbeadh na ceisteanna seo a leanas cabhrach

• Cad iad na ceisteanna atá agat faoin bhfadhb?

• Cad a iarrann an fhadhb orm a dhéanamh?

• Cad a insíonn sí dom?

• Cad é go díreach atá le baint amach agam?

Is inmholta é ligint do na páistí úsáid a bhaint as an ngrafpháipéar iniata sa leabharán seo.

Is féidir le gach péire a gcuid fionnachtana a mhíniú agus a phlé leis an rang. Tá sé níos tábhachtaí go bpléann siad 
a gcuid smaointe matamaiticiúla agus an chaoi ar tháinig siad ar an toradh ná go gcomhaontaíonn siad ar thoradh 
amháin.

Maidir leis na fálta “éagsúla” is 

féidir é seo a chúngú trí úsáid a 

bhaint as slánuimhreacha amháin 

do na toisí. Ach tá gach seans ann 

go mbainfidh cúpla páiste úsáid as 

deachúlacha nó codáin.

B’fhéidir nach bhfuil “fál” 

cloiste ag cuid de na páistí 

roimhe seo
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Nascadh

Líne Forbartha
• Coincheap achair a mhíniú

• Achar cruthanna de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh in aonaid chearnacha

• Dhá chruth nó níos mó a bhfuil an t- achar mar an gcéanna  ach le himlínte éagsúla acu a thógáil

• Achar cruthanna éagsúla a ríomh nuair is codáin nó deachúlacha iad faid na sleasa

Eochair na bhFreagraí
Is é achar an bharra dhronuilleogigh ná 27cm2 agus 
is é achar an bharra thriantánaigh ná 28 cm2

Tasc 11

Iolrú

Scála

Cruthanna 2-T

Deachúlacha

Codáin
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
Is í aidhm na faidhbe ná páistí a chur ag smaoineamh ar an ngaol idir achar dronuilleoige agus achar triantáin. Leid 
amháin chun na páistí a chur ag smaoineamh air ná dronuilleog a ghearradh amach agus an t-achar a ríomh. Ansin 
gearr an dronuilleog chun cruthanna nua a dhéanamh. Déan achar na gcruthanna nua a ríomh ag úsáid an eolais 
atá acu ar achar na dronuilleoige. (e.g. Tá leath den achar sa chruth seo mar... tá ceathrú den achar sa chruth seo 
mar...). Mar mhalairt ar an modh oibre seo, is féidir leis na páistí páipéar cearnógach a shuí ar an triantán agus méid 
na gcearnóg a luíonn air a ríomh.

Níl sé i gceist an fhoirmle le hachar triantáin a ríomh a thabhairt isteach ag an gcéim seo

Fiafraigh de na paistí 

an bhfuil bealaí eile ann 

chun an méid seacláide 

atá i ngach barra a chur 

i gcomparáid le chéile 

(e.g. iad a mheá).
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Nascadh

Líne Forbartha
• Achar cruthanna éagsúla a chur i gcomparáid le chéile

• Achar dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh in aonaid chearnacha

• Imlíne cruthanna éagsúla nach dronuilleoga iad a mheas agus a thomhas ina ceintiméadair/méadair

• Imlíne cruthanna éagsúla nach dronuilleoga iad a ríomh ina ceintiméadair/méadair

• Dhá chruth nó níos mó a bhfuil an t-achar mar an gcéanna  ach le himlínte difriúla acu a thógáil

• Imlíne dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a mheas agus a thomhas ina ceintiméadair/
méadair

• Imlíne dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh ina ceintiméadair/méadair

• Cén difríocht atá idir....?

 Curtha le chéile / cuir x le

 Trastomhas

 Imlíne

 Scála mapa

 Scála níos mó

 Scála níos lú

 Tarraing de réir scála

Eochair na bhFreagraí
(i) Laighin: 19,800km2, Connachta:17,788km2

Mumhain: 24,675km2, Ulaidh:21,552km2

(ii) Lú: 826km2, Loch Garman: 2,353km2, Liatroim: 1,588km2, 
Gaillimh: 6,148km2, Port Láirge: 1,857km2, Corcaigh: 
7,499km2,  Ard Mhacha: 1,254km2, Dún na nGall: 4,841km2

Braithfidh na torthaí ar na foinsí eolais. Tógadh na torthaí seo as an 
Vicipéid ach is féidir go bhfuil sonraí ar neamhréir san fhoinse seo.

(iii) Laighin: 1,527km2, Connachta: 4,560km2 
Mumhain: 5,624km2, Ulaidh: 3,587km2

(iv) 24,675km2

(v) 17,788km2

(vi) 6,887km2

(vii) Is féidir achar na gceithre chúige a shuimiú

(viii) D’fhéadfadh torthaí éagsúla a bheith ann (e.g Lú (826km2), 
Ceatharlach (896km2) agus Baile Átha Cliath (922km2): 
2,644km2).

(ix) Lú: 826km2 Tiobraid Árann: 4,305km2. Go garbh tá Tiobraid 
Árann cúig n-uaire níos mó ná Lú. 

Tasc 12

Suimiú

Dealú

Cruthanna 2-T
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
Nuair a thugann na páistí a gcuid freagraí, d’fhéadfá ceisteanna mar seo a chur orthu:

• Cén fáth gurb é X an contae is mó/is lú sa chúige a roghnaigh tú? An cuma leat é sin a mhíniú led’ thoil?  
An bhfuil slí eile ann chun é sin a rá?
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Nascadh

Líne Forbartha
• Achar cruthanna éagsúla a chur i gcomparáid le chéile

• Achar dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh in aonaid chearnacha

• Imlíne cruthanna éagsúla nach dronuilleoga iad a mheas agus a thomhas ina ceintiméadair/méadair

• Imlíne cruthanna éagsúla nach dronuilleoga iad a ríomh ina ceintiméadair/méadair

• Dhá chruth nó níos mó a bhfuil an t-achar mar an gcéanna ach le himlínte difriúla acu a thógáil

• Imlíne dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a mheas agus a thomhas ina ceintiméadair/
méadair

• Imlíne dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh ina ceintiméadair/méadair

Eochair na bhFreagraí
Achar na bpiotsaí:  
An píotsa ciorclach=28.26cm2 agus an píotsa 
dronuilleogach=24cm2. Is é an píotsa ciorclach 
is fearr luach ar airgead. Is é is dóichí de nach 
mbeidh torthaí beachta ag na páisti.  

Tasc 13

Suimiú

Dealú

Cruthanna 2-T
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
• Iarr ar na páistí a gcuid freagraí a mhíniú le habairtí mar: “Measaim gurb é an mhionphíotsa X is fearr luach mar...  

Ansin lig dóibh seasamh ar an ráiteas. 

• Níl sé i gceist anseo go mbainfear feidhm as A=πr2chun achar an phíotsa chiorclaigh a ríomh. B’fhéidir go 
ndéanfaidh siad méid na cm2 a luífidh ar an bpíotsa a chomhaireamh.
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Nascadh

Líne Forbartha
• Foirmle achair a fhionnachtan trí na patrúin idir toisí agus achair a aithint

• Coincheap imlíne a mhíniú

• Dhá chruth nó níos mó a bhfuil an t-achar mar an gcéanna ach le himlínte difriúla acu a thógáil

• An difríocht idir achar agus imlíne a mhíniú

• Achar dronuilleog de  mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh in aonaid chearnacha

• Imlíne dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a mheas agus a thomhas ina ceintiméadair/méadair

• Imlíne dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh ina ceintiméadair/méadair

• An t-eolas atá acu ar achar agus ar imlíne a chur i bhfeidhm chun fadhbanna ilchéimeanna a réiteach

• Gníomhú go comhoibritheach chun fadhb atá bainteach leis an topaic a dhearadh

• Achar cruthanna éagsúla a chur i gcomparáid le chéile

• Achar dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsúla a ríomh in aonaid chearnacha

Eochair na bhFreagraí
Tasc 14

(a) Déanfaidh aon sampla ina bhfuil fad na n-imlínte mar an gcéanna 
ach a bhfuil achair éagsúla acu an gnó. Mar shampla, má tá páirc 
amháin 10m ar fad agus 10m ar leithead agus má tá páirc éile 18m 
ar fad agus 2m ar leithead beidh imlínte de 40m acu araon. Ach is 
é achair na chéad páirce ná 100m2 agus is é achair na dara páirce 
ná 36m2.

(b) Léiríonn toradh na naoú ceiste gur féidir dhá spás a bhfuil an 
t-achar mar an gcéanna ach a bhfuil imlínte éagsúla acu a bheith 
ann. 

Tasc 15

 5m.

Tasc 14 & 15

Roinnt

Airgead

Codáin
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

31

Forleathnú a d’fhéadfadh  
a bheith ann

• Cad iad na toisí eile de fhaid agus leithid is féidir 
a úsáid chun go mbeadh 40m2 mar achar fós sa 
ghairdín? 

• Cláraíonn na páistí a dtoisí i bhfoirm tábla

• Cad a chosnódh sé fál a chur timpeall ar 
ghairdín Mandy @ €3.50 an méadar?

• Cad iad na toisí a chosnódh an méid is lú airgid 
chun fál a chur timpeall ar ghairdín a bhfuil 
achar 40m2 ann?

• Iarr ar na páistí gníomhú go comhoibritheach chun 
fadhb atá cosúil leis an gceann seo a chumadh

Tabhair faoi deara gurb é seo 

an chéad uair a mbaintear 

feidhm as nodaireacht an m2 

san aonad seo. Dírigh aird na 

bpáistí air agus fiafraigh díobh 

cén nodaireacht a d’fhéadfadh 

a bheith ann do cheintiméadair 

chearnacha.

Forbairt an Cheachta
Tasc 14

D’fhéadfá na nithe seo a leanas a phlé sula dtosaíonn 
na páistí ar thasc 14:

• An bhfuil tú in ann an difríocht idir achar agus 
imlíne a mhíniú? Cad is brí leis an téarma 
“achar”? Cad is brí leis an téarma “imlíne”?

D’fhéadfadh díospóireacht ranga ar mhodhanna oibre 
na bpáistí a bheith fóinteach tar éis do na páistí roinnt 
ama a chaitheamh ar an bhfadhb. Cuirfear ceisteanna 
mar:

• Conas atá an fhadhb á láimhseáil agat?

• Cén fáth a gcabhraíonn sé sin?

• Cad iad na ceisteanna atá agat?

• An bhfuil smaointe difriúla faoin bhfadhb ag aon 
pháiste?

Tasc 15

Is féidir go mbeadh geochláir nó páipéar cearnach 
úsáideach fad is atá na páistí ag freagairt don 
fhadhb. Tugann an cheist deis do na páistí dul i mbun 
fionnachtana agus tuairimíocht a dhéanamh ar an 
ngaol idir achar agus imlíne. 

Baineann na paistí an-tairbhe as a gcuid freagartaí a 
phlé sa rang. Faigheann siad léargas freisin ar an gcur 
chuige a úsáideann páistí eile agus iad ag freagairt 
d’fhadhbanna.
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Nascadh

Líne Forbartha
• Achar cruthanna éagsúla a chur i gcomparáid le chéile

• Achar dronuilleog de mhéideanna agus de threoshuímh éagsula a ríomh in aonaid chearnacha

Eochair na bhFreagraí
D’fhéadfaí líne ingearagh a roinneann an cúigiú 
colún ina dhá leath a tharraingt. (Tharraing 
páiste amháin líne thrasnánach idir an gcúinne 
clé ag bun an chrutha agus an cúinne ar dheis 
ag barr an naoú colúin).

Tasc 16

Roinnt

Codáin
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Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe   Achar Rang a Cúig   Aonad Ionaid

Forbairt an Cheachta
Is í aidhm na gníomhaíochta seo ná na páistí a ghríosadh chun smaoineamh ar aonaid achair mar chainníochtaí 
leanúnacha. Tá sé níos tábhachtaí go ndéanann na páistí machnamh ar an réiteach agus go bpléann siad a gcuid 
smaointe matamaiticiúla ná go n-aimsíonn siad réiteach.

Is féidir go mbeidh 

na téarmaí seo 

“sraith”, “colún”, 

agus “trasnán” 

úsáideach.
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Déanann páistí ranganna a 5/6 cleachtaí ar scála sa Mhatamaitic agus san OSIE. Is áis úsáideach é an ponceangach 
do phleananna gairdíní, seomraí codlata, clós, páirceanna srl. Iarr ar na páistí plean garáiste leis na sonraithe seo a 
leanas a leagan amach

1  Is é 20m2 an t-uasmhéid achair.

2 Úsáid scála 1cm2 ar an bponceangach do 1m2 sa gharáiste

3 Dear plean garáiste do dhá ghluaisteán

Ceisteanna riachtanacha chun an tasc a chomhlíonadh:

(i) Cad é fad / leitheadh na  ngluaisteán?

(ii) Ainmnigh an cruth ar ghá a úsáid chun an garáiste a dhearadh?

(iii) Cé mhéad spás a bheidh idir an dá ghluaisteán?

Is féidir an tasc seo a athrú chun go mbeidh na páistí in ann plean garáiste, plean seomra nó plean gairdín a leagan 
amach de réir sonraithe ar leith eile.

Forleathnú



Is ceintiméadar cearnach í gach cearnóg



Is 4mm2 gach cearnóg bheag. Is 1cm2 í gach cearnóg atá níos mó ná iad. Is 4cm2 iad na cearnóga is mó.
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