
  

 

 

Leideanna don Éascaitheoir in AFMÁ 

Sna leideanna a thugtar sa doiciméad seo moltar cuir chuige, le linn plé gairmiúil á éascú, chun breithiúnais 

a dhéanamh faoi cháilíocht oibre scoláirí do Mheasúnú Rangbhunaithe a hAon, an tImscrúdú Matamaiticiúil. 

Faightear thíos roinnt smaointe agus leideanna chun cabhrú leis an Éascaitheoir. 

Leidcheisteanna tosaithe nó achoimrithe 

o Cad iad na láidreachtaí sa phíosa oibre seo? 

o Cad iad na réimsí ina bhféadfaí an obair a fhorbairt / a fheabhsú? 

o Cén t-aiseolas a thabharfá don scoláire seo? 

 

➢ Lorg soiléiriú le linn an phlé 

o An féidir leat níos mó a insint dúinn faoi sin? 

o Cá bhfuil a fhianaise sin? 

 

➢ Tagair d’acmhainní nuair is gá 

o Briathra gnímh 

o Gnéithe Cáilíochta 

o Samplaí CNCM 

 

➢ Bog an plé chun tosaigh 

o Bogann siad an plé chun tosaigh go córasach 

 

➢ Comhrá díreach trí thagairtí a dhéanamh d’obair an scoláire, do na Gnéithe Cáilíochta agus trí 

cheistiú éifeachtach a dhéanamh. 

 

Leideanna ceisteanna ag úsáid na nGnéithe Cáilíochta (MRB 1) 

 Cen áit a bhfuil fianaise ar….. 

 

 

 

• an fhadhb a bheith á díscaoileadh ina codanna sobhainistithe? 

• cur chuige córasach a bheith in úsáid? 

• an straitéis a bheith oiriúnach / éifeachtúil / inchosanta? 

• léargas ar thuiscint a thabhairt (focail / táblaí / léaráidí)? 

• gnáth-theanga choitianta mhatamaiticiúil nó teanga fhoirmiúil mhatamaiticiúil a 

bheith in úsáid? 

• srian nó síneadh éigin a chur i bhfeidhm i leith na faidhbe? 

• tuairimí a thabhairt? (an dtéitear siar orthu sin ag am ar bith)? 

• athróga ábhartha a úsáid agus / nó a shainaithint? 

• machnamh ar an straitéis agus / nó ar an réiteach? 
 

 
Ní liosta uileghabhálach iad na moltaí sin, ná níl siad saintreorach ná le meas go líneach.  Le haghaidh tuilleadh eolais ar 

chruinnithe Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair (AFMÁ) téigh chuig www.ncca.ie agus www.jct.ie 

 

http://www.ncca.ie/

