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Aguisín E 

Measúnú 

Is féidir go leor de na cineálacha measúnaithe seo a úsáid go héifeachtach i gceachtanna matamaitice. 

Ní thugtar anseo ach roinnt bheag samplaí. Féach, le do thoil, Assessment in the Primary School 

Curriculum: Guidelines for Schools (NCCA, 2007) mar a bhfaighfear tuilleadh eolais agus treorach 

maidir le measúnú - le fáil ar http://www.ncca.ie/uploadedfiles/publications/assess%20%20guide.pdf .  

Cuirtear dhá sheicliosta measúnaithe do chodáin ar fáil anseo - ceann amháin do mheasúnú an ranga 

iomláin agus ceanna eile do mheasúnú an dalta aonair. Is féidir seicliosta measúnaithe ag dalta aonair 

a úsáid chun súil a choinneáil ar dhaltaí áirithe sa rang i rith na bliana. Ar an gcaoi chéanna, is féidir é 

a úsáid chun súil a choinneáil ar dhaltaí ó rang a haon go rang a sé. Tugann sé deis do chur chuige 

déghnéitheach i leith an mheasúnaithe - measúnú ar choincheapa na gcodán agus ina theannta sin 

measúnú ar eispéiris fhorbraíocha mhatamaitice (coincréideach, pictiúrtha, teibí).  



Measúnú: Conair Foghlama Codán Leibhéal A 

 
 

 
Ainm an Ranga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coincheapa 
 

                               

Leibhéal A.1 
 
Aimsigh ½ de thacar nó 
de chruth 
 

                               

Leibhéal A.2 
 
Aimsigh ¼ de thacar nó 
de chruth 
 

                               

Leibhéal A.3 
 
Má thugtar ½ nó ¼ 
aimsigh an t-aonad 
iomlán 
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Measúnú Ranga: Conair Foghlama Codán Leibhéal B 

Ainm an Ranga: 

Coincheapa 

                               

Leibhéal B.1 
codáin a chur i gcomparáid,  
a chur in ord,  
a chomhaireamh agus 
foirmeacha coibhéiseacha a 
aithint do chodáin le 
hainmneoirí  2,4, 8,10  

                               

Leibhéal B.2 
Ríomh aonadchodán (le 
hainmneoirí 2,4,8,10) 
de shlánuimhir  

                               

Leibhéal B.3 
Ríomh codáin iolracha (le 
hainmneoirí 2,4,8,10) 
de shlánuimhir  

         
 
 

                      

Leibhéal B.4 
Ríomh an uimhir má thugtar 
an t-aonadchodán (le 
hainmneoirí 2,4,8,10) 

                               

Leibhéal B.5
Ríomh an uimhir má thugtar 
an codán iolrach (le 
hainmneoirí 2,4,8,10)



 

109

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leibhéal B.6 
Codáin a chur i gcomparáid, 
a chur in ord, 
a chomhaireamh agus 

foirmeacha coibhéiseacha a 
aithint do chodáin le 
hainmneoirí  3,5,6,9,12 

                               

Leibhéal B.7 
Ríomh aonadchodán (le 
hainmneoirí 3,5,6,9,12) 
de shlánuimhir  

                               

Leibhéal B.8 
Ríomh codáin iolracha (le 
hainmneoirí 3,5,6,9,12) 
de shlánuimhir  

                               

Leibhéal B.9 
Ríomh an uimhir má thugtar 
an t-aonadchodán (le 
hainmneoirí 3,5,6,9,12) 

                               

Leibhéal B.10 
Ríomh an uimhir má thugtar 
an codán iolrach (le 
hainmneoirí 3,5,6,9,12) 
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Measúnú Ranga: Conair Foghlama Codán Leibhéal C 
 
 
 

 
 

Ainm an Ranga: 

Coincheapa 

                               

Leibhéal C.1 
Leaschodáin  a aithint,  
a thógáil, 
a chur i gcomparáid, 
a chur in ord agus   
a chomhaireamh 

                               

Leibhéal C.2 
Leaschodáin a chur in iúl 
mar uimhreacha measctha 
agus vice versa 

                               

Leibhéal C.3 
Tóg algartaim do chodáin 
choibhéiseacha agus 
shimplithe 
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Measúnú Ranga: Conair Foghlama Codán Leibhéal D 
 
 
 

Ainm an Ranga: 

Coincheapa 

                               

Leibhéal D.1 
Codáin a Shuimiú agus a 
Dhealú  
(le hainmneoirí 
comhchosúla ar dtús, ansin 
le hainmneoirí 
neamhchosúla) 

                               

Leibhéal D.2 
Uimhreacha measctha a 
shuimiú agus a dhealú 

                               

Leibhéal D.3 
LeCodán a mhéadú/a iolrú 
faoi shlánuimhir 

         
 
 

                      

Leibhéal D.4 
Codán a mhéadú/a iolrú faoi 
chodán 

                               

Leibhéal D.5 
Slánuimhir a roinnt ar 
aonadchodán 
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Measúnú Ranga: Conair Foghlama Codán Leibhéal E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ainm an Ranga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coincheapa 
 

                               

Leibhéal E.1 

Cóimheasa simplí a tuiscint 
agus a úsáid 
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Measúnú an Dalta Aonair Conair Foghlama Codán  

 
Ainm an Dalta: 
 

Eispéiris Fhorbraíocha 

 

                                                                     

 
 
 
Coincheapa 
 

 
             

Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 
 

Teibí 

Leibhéal A.1 
 
Aimsigh ½ de thacar nó 
de chruth 
 
 

   

Leibhéal A.2 
 
Aimsigh ¼ de thacar nó 
de chruth 
 
 

   

Leibhéal A.3 
 
Má thugtar ½ nó ¼ 
aimsigh an t-aonad 
iomlán 
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Ainm an Dalta: 
 

Eispéiris Fhorbraíocha 

 

                                                        

 
 
 
Coincheapa 
 

 
             

Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 
 

Teibí 

Leibhéal B.1 
Codáin agus codáin 
choibhéiseacha  le 
hainmneoirí  2,4, 8,10  
a cur i gcomparáid, 
a chur in ord, 
a chomhaireamh, agus 
a aithint

   

Leibhéal B.2 
Ríomh aonadchodán (le 
hainmneoirí 2,4,8,10) 
de shlánuimhir  

   

Leibhéal B.3 
Ríomh codáin iolracha (le 
hainmneoirí 2,4,8,10) 
de shlánuimhir  

 
 

 
 

 

Leibhéal B.4 
Ríomh an uimhir má 
thugtar an t-aonadchodán 
(le hainmneoirí 2,4,8,10) 

   

Leibhéal B.5 
Ríomh an uimhir má 
thugtar an codán iolrach (le 
hainmneoirí 2,4,8,10)
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Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 
 

Teibí 
Leibhéal B.6 
Codáin agus codáin 
choibhéiseacha  le 
hainmneoirí  3,5,6,9,12 
a cur i gcomparáid, 
a chur in ord, 
a chomhaireamh, agus 
a aithint 

   

Leibhéal B.7 
Ríomh aonadchodán (le 
hainmneoirí 3,5,6,9,12) 
de shlánuimhir  

   

Leibhéal B.8 
Ríomh codáin iolracha (le 
hainmneoirí 3,5,6,9,12) 
de shlánuimhir  

   

Leibhéal B.9 
Ríomh an uimhir má 
thugtar an t-aonadchodán 
(le hainmneoirí 3,5,6,9,12) 

   

Leibhéal B.10 
Ríomh an uimhir má 
thugtar an codán iolrach (le 
hainmneoirí 3,5,6,9,12) 
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Ainm an Dalta: 

Eispéiris Fhorbraíocha 

 

                                                                   

 
 
 
Coincheapa 
 

 
             

Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 
 

Teibí 

Leibhéal C.1 
Leaschodáin  
a aithint, 
a thógáil, 
a chur i gcomparáid, agus 
a chur in ord  
 

   

Leibhéal C.2 
Leaschodáin a chur in iúl 
mar uimhreacha 
measctha agus  
vice versa 
 

   

Leibhéal C.3 
Tóg algartaim do chodáin 
choibhéiseacha agus 
shimplithe
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Ainm an Dalta: 
Eispéiris Fhorbraíocha 

 
                                                                     

Coincheapa 
 

             
Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 
 

Teibí 

Leibhéal D.1 
Codáin a Shuimiú agus a 
Dhealú  
(le hainmneoirí 
comhchosúla ar dtús, ansin 
le hainmneoirí 
neamhchosúla) 

   

Leibhéal D.2 
Uimhreacha measctha a 
shuimiú agus a dhealú 

   

Leibhéal D.3 
Codán a mhéadú/a iolrú faoi 
shlánuimhir 

 
 

 
 

 

Leibhéal D.4 
Codán a mhéadú/a iolrú faoi 
chodán 

   

Leibhéal D.5 
Slánuimhir a roinnt ar 
aonadchodán
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Aguisín F

 
Ainm an Dalta: 
 

Eispéiris Fhorbraíocha 
 
                                                                     

 
 
 
Coincheapa 
 

 
             

Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 
 

Teibí 

Leibhéal E.1 

Cóimheasa simplí a tuiscint 
agus a úsáid 
 
 

   

Rectangle


