
Dialann Samhaltaithe Scoláire

Ainm:

Teideal:

Réamhrá



Tá sé i gceist go dtacóidh an dialann samhaltaithe seo do scoláirí lena gcuid scileanna um shamhaltú

matamaiticiúil a fhorbairt. Snáithe aontach na sonraíochta do Mhatamaitic Fheidhmeach atá sa

shamhaltú matamaiticiúil agus tá sé mar bhonn ag teagasc, foghlaim agus measúnú an ábhair ar fad.

Sa 6ú bliain, beifear ag súil le go gcríochnóidh an scoláire a thionscadal samhaltaithe féin agus go

mbeidh sé seo mar chuid thábhachtach chun measúnú a dhéanamh ar a gcuid foghlama i Matamaitic

Fheidhmeach. Agus scoláirí ag tabhairt faoi shamhaltú, mar ghnáthpháirt laethúil den seomra ranga,

beidh sé mar thacaíocht dóibh ag ullmhú dó seo. Críochnófar tuairisc ar thionscadal samhaltaithe na

hArdteistiméireachta i leabhrán comhlánaithe digiteach a chuirfidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit ar

fáil nuair a fhoilseofar treoir an tionscadail sa 6ú bliain.

Tabhair faoi deara go bhfuil roinnt áirithe leathanach ar fáil do scoláirí chun gach céim den timthriall

um shamhaltú thíos a chur i gcrích ach má tá níos mó de dhíth tá lánchead agat páipéar breise a úsáid.

Foinse: Sonraíocht do Mhatamaitic Fheidhmeach na hArdteistiméireachta
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Samhaltú Matamaiticiúil

Is é atá i gceist le samhaltú matamaiticiúil ná matamaitic a úsáid chun fadhbanna oscailte ón

bhfíorshaol a réiteach. Aistriú idir an bhfíorshaol agus matamaitic sa dá threo a bhíonn i gceist leis. Is

é an bealach is fearr samhaltú a fhoghlaim ná é a dhéanamh agus dá mhéad a dhéantar cleachtadh air is

fearr a bheidh tú le fadhbanna samhaltaithe a réiteach. 

Maidir le samhaltú matamaiticiúil, tá i bhfad níos mó ag baint leis ná ríomhanna a dhéanamh nó

cothromóidí a úsáid chun réitigh a chinneadh. Bíonn na scileanna seo a leanas ag samhaltóirí rathúla:

● Ag baint úsáide as cásanna ón bhfíorshaol le fadhb mhatamaiticiúil a fhoirmliú/a chruthú.

● Taighde faisnéise a dhéanamh le fadhb a réiteach

● Toimhdiú a dhéanamh chun cabhrú le samhail mhatamaiticiúil a chruthú agus na cúiseanna a

bhain leis na foshuíomhanna sin a thabhairt.

● Tuiscint gur féidir go bhfuil go leor réiteach ar fhadhb shamhlaithe ag brath ar an dóigh ar

fhoirmligh samhaltóir an fhadhb agus na foshuíomhanna a rinneadh.

● Ag roghnú cur chuige matamaiticiúil oiriúnach chun réiteach a ríomh.

● Ag sainaithint bealach ar féidir feabhas a chur ar a samhail agus é a bheachtú d’fhonn a

samhail a feabhsú.

● A gcuid torthaí a chur in iúl agus iad a aistriú ar ais ó mhatamaitic chuig an bhfíorshaol.
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Tionscadal Samhaltaithe do Mhatamaitic Fheidhmeach na

hArdteistiméireachta

Sa tionscadal samhaltaithe, iarrfar ar an scoláire inniúlacht a léiriú in ábhar agus i scileanna an chúrsa

nach furasta a mheasúnú leis an scrúdú ag deireadh an chúrsa. Iarrfar ar an scoláire réiteach ar fhadhb

samhlaithe réalaíoch a chur i láthair, agus tuairisc a thabhairt ar an obair agus ar an bpróiseas a bhí i

gceist leis. Is gá don scoláire aitheantas a thabhairt (i.e. trí lua, trí shannadh, le tagairtí, agus/nó trí

aitheantas le hiontráil bhibleagrafach) d'fhoinse nó d’údar na faisnéise go léir nó na fianaise a thógtar ó

obair duine eile. Cuirfear obair an scoláire faoi bhráid Choimisiún na Scrúduithe Stáit a dhéanfaidh í a

mharcáil. 

Tríd an tionscadal samhaltaithe, tugtar deis don scoláire tabhairt faoin timthriall iomlán samhaltaithe

chun réiteach ar fhadhb réalaíoch i bhfíor-chomhthéacs a mholadh. Déanfaidh an tionscadal

samhaltaithe measúnú ar chumas an scoláire matamaitic a úsáid chun feiniméin ón bhfíorshaol a léiriú,

a anailísiú, tuartha a dhéanamh fúthu nó léargas a thabhairt orthu ar bhealach eile. Is féidir na

príomhscileanna – próiseáil faisnéise agus sonraí, cumarsáid, smaointeoireacht chriticiúil agus

chruthaitheach, a bheith éifeachtach go pearsanta agus obair le daoine eile – a fhorbairt tríd an

bhfoghlaim ar fad sa chúrsa seo, agus cuirfear na scileanna sin i bhfeidhm nuair a thabharfaidh an

scoláire faoin tionscadal samhaltaithe. 

Beidh an tionscadal samhaltaithe bunaithe ar threoir a eiseoidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit gach

bliain. Eiseofar treoir chomónta don Ghnáthleibhéal agus don Ardleibhéal. Tabharfar breac-chuntas sa

treoir ar fhadhb shamhaltaithe i gcás ón bhfíorshaol. Ní chinnfear aon straitéis réitigh roimh ré agus is

faoin scoláire a bheidh sé na cinntí ar fad a dhéanamh agus é ag dul tríd an timthriall samhaltaithe

chun teacht ar a réiteach. Tabharfar breac-chuntas sa treoir freisin ar na paraiméadair don fhadhb agus

do leagan amach na tuairisce, a chuirfear faoi bhráid Choimisiún na Scrúduithe Stáit lena measúnú.

Cuirfear an tionscadal samhaltaithe i gcrích sa séú bliain. 

Éilíonn an tionscadal samhaltaithe go léireodh an scoláire go bhfuil sé in ann an méid seo a leanas a

dhéanamh:  

● fadhb a shainmhíniú  

● an fhadhb a aistriú chuig an matamaitic  

● réiteach a ríomh  

● an réiteach a anailísiú agus an próiseas a dhéanamh arís. 

Caithfidh obair an scoláire féin a bheith sa tuairisc. Beidh nósanna imeachta fíordheimhnithe i

bhfeidhm lena chinntiú go gcomhlíonfar an riachtanas sin. Ina measc sin beidh prótacal maidir leis an

úsáid a bhaintear as ábhar a aimsítear ar an idirlíon. (Foinse: Sonraíocht do Mhatamaitic Fheidhmeach

na hArdteistiméireachta
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An Tuairisc ar an Tionscadal Samhaltaithe

Éilítear ar scoláirí Tuairisc ar an Tionscadal Samhaltaithe a chur isteach go digiteach agus an

teimpléad, an fhormáid chomhaid agus na treoracha arna sonrú ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit

(CSS) a úsáid. Beidh roinnt de na gnéithe seo a leanas nó iad ar fad le fáil sa tuairisc chomhlánaithe:

téacs scríofa, táblaí sonraí, léaráidí, íomhánna digiteacha agus grianghraif.

Forléargas ar na príomhchuideanna agus ábhar táscach a d’fhéadfaí a áireamh sa tuarascáil.

(Foinse: Treoirlínte chun Tacú leis an Tionscadal Samhaltaithe a Chur i gCrích)
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Critéir Mheasúnaithe don Tionscadal Samhaltaithe

(Foinse: Sonraíocht do Mhatamaitic Fheidhmeach na hArdteistiméireachta
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Uirlis Féinmheasúnaithe don Samhaltú Matamaiticiúil
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Smaointeoireacht ar an dóigh a bhfuil mé ag Foghlaim
D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach smaoineamh ar do chur chuige féin maidir le samhaltú

matamaiticiúil, céard atá ag obair go maith agus cén chaoi is féidir leat feabhas a chur ar do chur

chuige. Beidh an chéad fhadhb shamhaltaithe níos fusa má tugann tú faoi deara cad iad na rudaí ar

éirigh go maith leo (agus b’fhéidir na rudaí nár éirigh).

Ainm:                                                                              Dáta:

Teideal:

Cad iad na scileanna matamaiticiúla atá agam cheana is féidir liom a úsáid sa tasc seo?

 

 

 

 Cé chomh rathúil is atá mo straitéis? An gá dom mo chur chuige a athrú?

 

 

 

Cad é an rud is fusa/deacra dom sa tasc seo? Cén fáth?

 

 

 

 Cén straitéis a dhéanfaidh mé iarracht í a fheabhsú an chéad uair eile?
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Cur síos: Dáta:
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Cur síos: Dáta:
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Cur síos: Dáta:
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Cur síos: Dáta:
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Cur síos: Dáta:
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Smaointe/Nótaí a Thaifeadadh le linn an Samhaltaithe:
Agus tú ag obair ar fhadhb/tionscadal samhaltaithe d’fhéadfadh go mbeadh sé cabhrach leat do chuid

smaointe/nótaí a scríobh i mbealach struchtúrtha chun feabhas a chur ar do chur chuige an fhadhb a

réiteach. Tá breacadh nótaí Cornell úsáideach chun do chuid smaointe a thaifeadadh, smaoineamh ar

fheidhmeanna atá á bhfoghlaim agat, ceisteanna a chur ort féin faoin dóigh inar féidir leis na smaointe

seo cabhrú leat chun fadhb a réiteach agus an dóigh ina nascann siad le smaointe eile. Tá an-tábhacht

ag baint leis an achoimre toisc go gcabhraíonn sé leat smaoineamh ar do chuid foghlama agus

smaointe go léir agus do chuid smaointe/conclúidí féin a chumadh.

Leideanna/Ceisteanna Nótaí

Príomhsmaointe Príomhnótaí agus smaointe ranga anseo

Ceisteanna a nascann smaointe Bain úsáid as abairtí gearra

Leideanna staidéir Bain úsáid as siombailí agus giorrúcháin

Léaráidí Bain úsáid as Liostaí

Smaointe ar ghá duit tuilleadh a
fhoghlaim fúthu

Cathain? I ndiaidh an ranga (i
ndiaidh chuid na nótaí)

Cathain? Le linn an ranga

Achoimre

Céard a d’fhoghlaim tú? Cad iad na conclúidí is féidir leat a bhaint as? Cén fáth a bhfuil
tábhacht ag baint leis an bhfaisnéis? 

Cén dóigh ar féidir an faisnéis a chur i bhfeidhm?

Cathain? Deireadh an ranga nó i ndiaidh an ranga
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Eagraithe Grafacha
Is féidir Eagraithe Grafacha a úsáid chun do smaointe a eagrú agus achoimre a dhéanamh orthu agus tú

ag ceapadh fadhb samhlaithe. Féadfaidh siad cuidiú leat naisc a dhéanamh idir topaicí agus a bheith

mar bhealach cabhrach pleanála le fadhb a réiteach. Thíos faoi tá samplaí de roinnt eagraithe grafacha

cabhracha.
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