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Aitheantais

Ba mhaith leis na húdair buíochas ó chroí a ghabháil leis na matamaiticeoirí a thug comhairle faoi ábhar 

matamaitice an leabhar seo, An Dr. Brien Nolan ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus An Dr. Fiacre 

Ó Cairbre ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.  

Buíochas chomh maith do na scoileanna a ghlac páirt i bpíolótú an aonaid:

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

Scoil na Toirbhirte na Croiche Naofa, Cill Áirne, Co Chiarraí

Scoil Mhuire, Na Gleannta, Co Dhún na nGall

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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léigh an fhadhb 
cúpla uair

abair an 

fhadhb i 

d’fhocail féin
cuir ceisteanna 

faoin bhfadhb

tarraing 
léaráid 

den fhadhb

A chara

Scríobhadh an t-aonad seo ar achar go speisialta duit, chun cabhrú leat an 

topaic a fhoghlaim. Beidh ort roinnt tascanna matamaitice atá bunaithe ar 

an topaic a chomhlíonadh, chun go n-éireoidh leat an t-aonad a chríochnú. 

Má cheapann tú ar dtús gur tascanna deacra iad, nó más tascanna nua iad, 

smaoinigh orthu ar feadh tamaill agus roinn do chuid smaointe leis an rang.

Gan dabht, tá gach seans ann go smaoineoidh tú ar bhealaí eile chun na 

tascanna a chomhlíonadh.

Ach thar aon ní eile ná héirigh as do chuid iarrachtaí gan do dhícheall  

a dhéanamh.  

Ádh mór

Bain triail as straitéisí difriúla 

chun na fadhbanna a réiteach.



2

Tá 36 tíl chearnógach ag teastáil don ghníomhaíocht seo. Is 
féidir úsáid a bhaint as páipéar cearnógach i do chóipleabhar. 
Seasfaidh na cearnóga sin do na tíleanna. 

(i) Bain úsáid as 36 cearnóg chun dronuilleog amháin  
a dhéanamh

(ii) Cé mhéad dronuilleog difriúil le 36 cearnóg is féidir leat  
a dhéanamh? 

(iii) Cad iad na toisí atá ag na dronuilleoga difriúla  
le 36 cearnóg?

Tasc 1
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Féach ar na dronuilleoga thíos. Cén ceann a chlúdaíonn an méid 
is mó spáis ar an leathanach? Tabhair míniú ar do fhreagra.

Tasc 2

A
B

E

D

C

Is féidir úsáid a bhaint 

as cuid de na rudaí seo 

chun cabhrú leat.

Licíní, tíleanna cearnógacha, 

na méara, corda, cipíní, cairtpháipéar
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Bainimid úsáid as ceintiméadair chearnacha chun  
achar a thomhas Seo ceintiméadar cearnach. 

Faigh ciúb ó bhloic bhonn 10: 

Déan comparáid idir aghaidh an chiúib agus an  
ceintiméadar cearnach. Cad a thugann tú faoi deara?

(i) Déan meastachán ar cé mhéad ceintiméadar cearnach  
a luífeadh anuas go díreach ar gach cruth i dtasc 2. 

(ii) Seiceáil do chuid freagraí. 

Beidh achar á phlé againn sa chaibidil seo. Seo iad cuid de na 
téarmaí matamaitice a bheidh ann. Cíor sainmhíniú infheidhme 
gach téarma thíosluaite le do mhúinteoir agus leis an rang.

Tasc 3

Tasc 4

Imlíne

Méadar
CearnachCeintiméadar

Cearnach

Milliméadar

Cruth
Rialta

Ceintiméadar

Achar
Méadar

Fad/Ar fad

Leithead /
Ar leithead

Cruth
Neamhrialta
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(i) Tarraing dronuilleoga leis na sleasa seo i do chóipleabhar.

 (a) 4cm agus 6cm (b) 8cm agus 5cm (c) 7cm agus 3cm

(ii) Déan meastachán i cm2 ar achar gach dronuilleoige. 

(iii) Tomhais nó ríomh achar gach dronuilleoige agus scríobh 
na freagraí isteach sa tábla thíos.

Féach ar na dronuilleoga thíos. Léirítear faid 1cm ar shleasa na 
ndronuilleog. Conas is féidir leat úsáid a bhaint as an eolas seo 
chun teacht ar achar gach dronuilleoige?

Dronuilleog
Meastachán  
ar an achar

Fad Leithead
Achar 

Tomhaiste

(a)

(b)

(c)

Tasc 5

Tasc 6
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Is é is órdhuille ann ná leathán óir atá an-tanaí ar fad. Is rud 
costasach é agus úsáidtear é nuair a bhíonn ócáidí speisialta ann. 
Is cearnóg é an t-órdhuille a bhfuil fad 12cm aige. 

(i) Cé mhéad leathán órdhuille a bheadh ag teastáil uait chun 
do bhinse a chlúdach? 

(ii) Tabhair míniú ar do fhreagra. Is féidir leat an t-órdhuille a 
ghearradh ach ná bain mí-úsáid as toisc gur ábhar daor é.

Tasc 7
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Tá 2 sheomra ranga fholamha ag an bpríomhoide, an t-Uasal Ó 
Briain. Is mó an spáis urláir atá ag seomra amháin ná atá ag an 
seomra eile. Teastaíonn uaidh, páistí sinsearacha na scoile a chur 
isteach sa seomra ranga a bhfuil an méid is mó spáis urláir ann. 
Ina theannta sin, teastaíonn uaidh na páistí atá níos óige a chur 
isteach sa seomra ranga a bhfuil an méid is lú spáis urláir ann. 
Rinne na páistí i rang a cúig toisí na seomraí ranga a thógáil. 

(i) Toisc nach bhfuil spéis ag an Uasal Ó Briain ach in achar 
na n-úrlár, cé acu de na seomraí a d’oirfeadh do na páistí 
sinsearacha? Tabhair míniú ar an gcaoi inar tháinig tú ar 
do fhreagra. 

(ii) Cad iad na tosca eile ba chóir don phríomhoide a chur san 
áireamh agus seomraí ranga á roghnú aige do pháistí?

(iii) Déan comparáid idir achar na seomraí ranga seo agus 
achar do sheomra ranga féin?

Tasc 8

6m

3m

4m 8.5m

9m

15m



8

Tá dhá cheapóg i gclós na scoile. Tá cead ag na páistí i rang a 
cúig glasraí a chur iontu. Is dronuilleog 14m x 6m ceann amháin 
díobh. Is cearnóg í an dara ceann a bhfuil slios 9m ar fad aici.  
Ba mhaith leis an rang an cheapóg a bhfuil an méid is mó spáis 
inti a roghnú.

(i) Cén spás a roghnóidís?

(ii) Cén fáth? Tabhair míniú ar do rogha don rang.

(iii) Nuair a theastaíonn uait an méid spáis atá sa dá cheapóg 
a chur i gcomparáid le chéile cad é go díreach atá á 
thomhas agat?

Tasc 9
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Faigh pairtí agus réitigh an fhadhb seo.

Tá Feirm Theaghlaigh mar chuid de Zú Bhaile Átha Cliath. Tá dhá 
chaora nua díreach tar éis teacht chuig an bhfeirm. Ba mhaith 
leis an gcoimeádaí zú clós dronuilleogach nó clós cearnógach 
a thógáil do na caoirigh. Ach bheartaigh sí go gcaithfidh 100 
méadar cearnach a bheith mar achar beacht an chlóis.

(i) Cad iad na clóis dhifriúla gur féidir léi a thógáil?

(ii) Beidh fál caorach ag teastáil uaithi chun sconsa  
a dhéanamh. Cé mhéad méadar den fhál caorach  
a bheidh ag teastáil uaithi chun gach aon chlós  
a d’fhéadfadh a bheith i gceist a thógáil?

(iii) Bain úsáid as do chóipleabhar nó as grafpháipéar chun  
na clóis dhronuilleogacha agus na clóis chearnógacha  
a d’fhéadfadh a bheith i gceist a tharraingt.

(iv) Cuir isteach eochair chun an t-aonad atá in úsáid agat  
i do chóipleabhar nó ar an ngrafpháipéar a mhíniú.

(v) Cén clós a mholfá don choimeadaí zú? Cén fáth?

Tasc 10

ZÚ BHAILE ÁTHA CLIATH
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Tá an iliomad barraí seacláide idir chruth agus mhéid á ndíol  
i siopa milseán áitiúil Rebecca. Ba mhaith le Rebecca ceann de 
na barraí seacláide thíos a cheannach. Tá na barraí ar comhthiús. 
Cé acu de na barraí a bhfuil an méid is mó seacláide ann?  
Tabhair cúis le do fhreagra.

Tasc 11
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Bain úsáid as an idirlíon nó as foinse eolais eile i do sheomra 
ranga chun na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:

(i) Roghnaigh cúige amháin in Éirinn. Faigh achar an  
chúige sin.

(ii) Cad é an contae is mó sa chúige a roghnaigh tú? 

(iii) Cad é an contae is lú sa chúige a roghnaigh tú?

(iv) Cad é an difríocht achair idir an contae is mó agus  
an contae is lú sa chúige a roghnaigh tú?

(v) Faigh achar na gceithre chúige. Cuir in ord a méide  
iad ag tosú leis an gcúige is lú achair. 

(vi) Cad é an difríocht achair idir an cúige is mó agus  
an cúige is lú?

(vii) Conas is féidir leat achar iomlán na  
hÉireann a fháil? Bain úsáid as an  
eolas atá bailithe agat.

(viii) Ainmnigh 3 chontae a bhfuil an  
t-achar iomlán atá acu níos  
lú ná Contae Chorcaí.

(ix) Go garbh, cé  
mhéad uair níos  
mó atá achar  
Chontae Thiobraid  
Árann ná achar  
Chontae Lú

Tasc 12

Sligeach

Maigh Eo
Ros Comáin

Gaillimh

An Clár

Liatroma
An Cabhán

Longfort

An Iarmhí

Uíbh Fhailí
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Árann

Luimneach

Ciarraí

Corcaigh

Port Láirge

Loch 
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Cill Chainnigh

Ceatharlach
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Mhantáin

Cill Dara
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An Mhí

An Lú
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Muineachán
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Aontoma

Ard Mhaca
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An Dún
Fear Manach

Tír Eoghan
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Sa siopa píotsa áitiúil tá rogha agat idir mionphíotsa ciorclach 
agus mionphíotsa dronuilleogach. Féach thíos. Má tá an costas 
céanna do na barráin chéanna orthu araon, cé acu is fearr luach 
ar airgead? Mínigh an fáth go bhfuil a fhios sin agat.

Tasc 13
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(i) An féidir dhá chruth leis an achar céanna ach le himlínte 
difriúla a bheith ann? Tabhair míniú ar do fhreagra. 

(ii) An féidir dhá chruth leis an imlíne chéanna ach le hachair 
dhifriúla a bheith ann? Tabhair míniú ar do fhreagra. 

Is breá le madra Mandy a bheith ag rith timpeall ar imlíne an 
ghairdín. Is gairdín dronuilleogach é le hachar 40m2. 

 Tá slios amháin 8m ar fad. Má ritheann an madra feadh 
imlíne an ghairdín cén fad a ritheann sé? Tabhair míniú ar 
an gcaoi inar tháinig tú ar do fhreagra. 

Tasc 14

Tasc 15
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Bain úsáid as an 

leathanach seo 

chun cabhrú leat 

tasc 10 a réiteach

Féach go cúramach ar an ndronuilleog atá ar bharr an 
leathanaigh. Tarraing líne dhíreach ar an stiall atá faoi bhun na 
dronuilleoige chun a thaispeáint cá ngearrfá é ionas go mbeadh 
an t-achar céanna ag an stiall agus ag an dronuilleog.

Tasc 16



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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Foilsithe ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST)

14 Bealach an tSeoighigh, Páírc Ghnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangor, Áth Cliath 12

Fón: 01 435 8595  Faics: 01-4358596   R-phost: info@pdst.ie
Tá an SFGM maoinithe ag an Roinn 
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