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MÍR 17.1 Claochluithe   

Bogadh an litir A ar chlé thuas go dtí trí shuíomh eile ar an bplána.
Íomhánna den chéad A a thugtar ar na trí A ar dheis.
Ní athraíonn cruth ná méid na n-íomhánna seo ach breathnaíonn péire acu difriúil mar
go bhfuil ceann amháin ar a thaobh agus go bhfuil an ceann eile bunoscionn.
Is samplaí iad sin de chlaochluithe.
An bhunfhíor a thugtar ar an gcéad fhíor.
An íomhá a thugtar ar shuíomh nua na fíorach.
Déanfaimid staidéar ar thrí chlaochlú sa chaibidil seo.

Is iad sin: 1. Aistrithe
 2. Siméadracht aiseach
 3. Siméadracht lárnach

Céimseata Chlaochlaitheachca
ib

idil

17

 • íomhánna bunfhíoracha a chruthú,
 • bunfhíoracha a chlaochlú,
 • an t-aistriú a úsáid chun íomhá a 

thógáil,
 • cruthanna siméadracha a scrúdú,
 • aiseanna siméadrachta a 

shainaithint,

 • an tsiméadracht aiseach a úsáid 
chun íomhá a thógáil,

 • frithchaitheamh i líne a scrúdú,
 • an tsiméadracht lárnach a úsáid 

chun íomhá a thógáil,
 • lárphointí siméadrachta a 

shainaithint.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú cén chaoi le:
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1. Aistrithe  
Taispeántar gluaiseacht fir ar staighre beo sna léaráidí thíos. Tá sé ina sheasamh sa dá
léaráid ach tá sé tar éis bogadh nó 'sleamhnú' ó shuíomh amháin go suíomh eile.

Sa Mhatamaitic, aistriú a thugtar ar ghluaiseacht i líne dhíreach.

Nuair a bhogtar cruth i líne dhíreach
 (i) ní athraíonn cruth ná méid na bunfhíorach
 (ii) ní chasann ná ní rothlaíonn an bhunfhíor.

Úsáidtear mírlíne ar a bhfuil saighead mar a 
léirítear ar dheis chun an treo ina mbogtar 
bunfhíor, agus an fad a bhogtar í, a léiriú.

Is mar seo a scríobhtar an t-aistriú AB:  
 ___

 
›
 AB .

Sa léaráid ar dheis, mapáiltear 
cruth A ar chruth B trí aistriú. 
Taispeánann an tsaighead dhearg 
fad agus treo na gluaiseachta. 
Is féidir cur síos a dhéanamh ar an aistriú 
mar ghluaiseacht 4 áit ar dheis agus 
2 áit suas.

Is é Cruth B íomhá Chruth A faoin aistriú seo.

Nóta: 

Mapáil sa treo contrártha le  
 ___

 
›
 AB  atá in  

 ___
 
›
 BA .

Faoi  
 ___

 
›
 AB  is ionann an pointe D  

agus íomhá C

Faoi  
 ___

 
›
 BA  is ionann an pointe E  

agus íomhá C

A

B

B

A

1

�1

2

3

4

5

6

10�1

�     �

2 3 4 5 6 7 8 9

E

BA

C

D

B

A

10 11 12 13 14 15 x

y

→

�     �AB
→
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Íomhá fíorach faoi aistriú a thógáil  

Ar dheis, tá an t-aistriú  
 ___

 
›
 AB  agus pointe, X.  

Chun íomhá X faoin aistriú  
 ___

 
›
 AB  a fháil, bogtar X feadh líne  

atá comhthreomhar le AB ionas go mbeidh |XX' | = |AB|.  
Úsáidtear dronbhacart agus rialóir chun é seo a dhéanamh.
Is é X' íomhá X faoi  

 ___
 
›
 AB . 

Taispeántar ABC agus an t-aistriú  
 ___

 
›
 DE  sa léaráid thíos.

Cuir an dronbhacart feadh an aistrithe  
 ___

 
›
 DE .

Cuir an rialóir feadh an dronbhacairt ar dronuillinn leis an aistriú.

Bog an dronbhacart feadh an rialóra go dtí go mbeidh an pointe B ar imeall an 
dronbhacairt.

Tarraing líne trí B atá comhthreomhar le DE.

Lean ar aghaidh feadh an rialóra agus tarraing línte comhthreomhara trí C agus A.

Tomhais |DE|. Marcáil an pointe F ionas go mbeidh |DE| = |BF|

Déan an rud céanna leis na pointí A agus C ionas go mbeidh |AG| = |CH| = |BF| = |DE|

Ceangail na pointí F, G agus H.

Is é FGH íomhá ABC faoin aistriú  
 ___

 
›
 DE .

Bunfhíor

Íomhá

C B

A

H F

D

E

G

A

B

X

X�
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Cleachtadh 17.1
 1. Cóipeáil na léaráidí thíos agus ansin faigh íomhá an phointe X faoin aistriú 

 
 ___

 
›
 AB  i ngach ceann díobh:

X

A B

X

XA

A

B

B

X

A B

X

XA

A

B

B

X

A B

X

XA

A

B

B

 2. Faigh íomhá na mírlíne [XY] faoin aistriú  
 ___

 
›
 AB  sa dá léaráid a leanas:

X

Y

A B A
BX

Y

 3. Tarraing sceitse d’íomhá gach ceann de na litreacha thíos faoin aistriú a thugtar:

X Y

A

B

 4. Tarraing an triantán ABC faoi dhó agus 
ansin tóg a íomhá faoi:

 (i)  
 ___

 
›
 BC  (ii)  

 ___
 
›
 AB 

 5. Cóipeáil an dronuilleog ABCD, mar a léirítear.
Anois tóg íomhá ABCD faoin aistriú  

 ___
 
›
 AB .

 6. Tarraing dronuilleog cosúil leis an gceann i gCeist 5 agus ansin tóg a híomhá 
faoin aistriú  

 ___
 
›
 DB .

A

B C

A

D

B

C
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 7. Comhthreomharán é ABCD ina dtrasnaíonn na 
trasnáin a chéile ag an bpointe O.
 (i) Céard é íomhá D faoi  

 ___
 
›
 DC ?

 (ii) Céard é íomhá A faoi  
 ___

 
›
 DC ?

 (iii) Céard é íomhá B faoi  
 ___

 
›
 AD ?

 (iv) Céard é íomhá na mírlíne [AD] faoi  
 ___

 
›
 AB ?

 8. Sa léaráid seo, mapáiltear an fhíor PQRS ar an bhfíor P' Q' R' S' .

−2

2
y

x−4 −2 20 4
R

SP

Q
R’

S’

Q’

P’

Cóipeáil agus críochnaigh an abairt seo:
‘Faightear an íomhá  P' Q' R' S'  tríd an mbunfhíor PQRS a bhogadh 
 ... chearnóg ar chlé agus ansin ... chearnóg suas.’

Anois déan cur síos ar an gcaoi a bhféadfá P' Q' R' S' a bhogadh ar ais go PQRS.

 9. Cén cruth a fhaightear tar éis  
na n-aistrithe seo?
 (i) Cruth 3 trí 6 ar dheis agus 1 suas
 (ii) Cruth 1 trí 4 ar chlé agus 2 suas
 (iii) Cruth 2 trí 7 ar chlé agus 6 síos

10. Déan cur síos ar na haistrithe a thugann:
 (i) Cruth 1 go dtí Cruth 2
 (ii) Cruth 3 go dtí Cruth 1
 (iii) Cruth 1 go dtí Cruth 4

11. Comhthreomharáin iad ABCD agus ABEC.

D

A B

E
C

Faoin aistriú  
 ___

 
›
 CE , scríobh síos:

 (i) íomhá an phointe A   (ii) íomhá[AD]  (iii) íomhá ADC  (iv) íomhá [AC]

D

A B

C

O

−2

−3

−1

1

2

3

4

5

−4 −2−3 −1 20 4 x

y

5 61 3

D
1

3

4

2

A

B C
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12. Sa léaráid seo, is íomhá den chearnóg ABCD 
an chearnóg GFEB faoin aistriú  

 ___
 
›
 DB .

 (i) Céard é íomhá B faoi  
 ___

 
›
 DB ?

 (ii) Céard é íomhá [AD] faoi  
 ___

 
›
 DB ?

 (iii) Céard é íomhá BDC faoi  
 ___

 
›
 DB ?

 (iv) Céard é íomhá [AB] faoi  
 __

 
›
 FE ?

 (v) Céard é íomhá [GF] faoi  
 ___

 
›
 AD ?

MÍR 17.2 Cruthanna siméadracha – Siméadracht aiseach   
Nuair a fhilltear na cruthanna thíos feadh na líne briste, téann leath amháin den fhíor 
díreach thar an leath eile. Deirtear go bhfuil na cruthanna seo siméadrach.

Ais na siméadrachta a thugtar ar líne an fhillte.

Níl ach aon ais siméadrachta amháin i ngach ceann de na fíoracha thuas.

Tá dhá ais siméadrachta nó níos mó i roinnt fíoracha.

Tá samplaí d'fhíoracha dá leithéid thíos.

Triantán comhshleasach
(3 ais siméadrachta)

Cearnóg
(4 ais siméadrachta)

Dronuilleog
(2 ais siméadrachta)

Triantán comhchosach
(ais siméadrachta amháin)

Triantán comhshleasach
(3 ais siméadrachta)

Cearnóg
(4 ais siméadrachta)

Dronuilleog
(2 ais siméadrachta)

Triantán comhchosach
(ais siméadrachta amháin)

Triantán comhshleasach
(3 ais siméadrachta)

Cearnóg
(4 ais siméadrachta)

Dronuilleog
(2 ais siméadrachta)

Triantán comhchosach
(ais siméadrachta amháin)

Triantán comhshleasach
(3 ais siméadrachta)

Cearnóg
(4 ais siméadrachta)

Dronuilleog
(2 ais siméadrachta)

Triantán comhchosach
(ais siméadrachta amháin)

Tabhair faoi deara: Ní aiseanna siméadrachta iad trasnáin dronuilleoige a bhfuil  
   sleasa míchothroma uirthi.

A B

G

C

E

F

D
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Siméadracht aiseach  
Tá cruth gorm agus an líne s
sa léaráid ar dheis.

Má fhilltear an páipéar feadh na líne s,
faightear an cruth glas.

Tabhair faoi deara go bhfuil an íomhá 
‘rothlaithe’ nó ‘droim ar ais’ i gcomparáid  
leis an gcruth a tugadh.

Frithchaitheamh i líne nó siméadracht aiseach
a thugtar ar an bpróiseas nuair a fhaightear íomhá fíorach (nó pointe) trí fhilleadh feadh líne.

Líne an scátháin a thugtar ar líne an fhrithchaithimh freisin.
Sna léaráidí thíos, is ionann na fíoracha gorma agus íomhánna na bhfíoracha glasa
faoi shiméadracht aiseach sa líne s.

s

Tabhair faoi deara: Má tá pointe ar líne an scátháin, is ionann a íomhá agus an pointe féin.

Sampla 1

Taispeántar sa léaráid ar dheis an 
chearnóg EFGH, íomhá na cearnóige
ABCD faoi shiméadracht aiseach
sa líne s.
Faigh íomhá gach ceann díobh seo a
leanas faoi Ss , siméadracht aiseach
sa líne s.
(i) [AD]     (ii) [AB]     (iii) [AC]     (iv) BOC     (v) AOB.

 (i) Is é [FG] íomhá [AD]. (ii) Is é [EF] íomhá [AB].
 (iii) Is é [FH] íomhá [AC]. (iv) Is é EKH íomhá BOC.
 (v) Is é AOB íomhá FKE.

s

BA

CD

FE

GH

KO

Líne an scátháin

s

Cruth Íomhá
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Íomhá a fháil faoi shiméadracht aiseach  
Tá líne ℓ agus pointe X ar dheis.

Chun íomhá X faoi fhrithchaitheamh sa líne ℓ a fháil, 
baintear úsáid as dronbhacart, mar a léirítear, agus 
tarraingítear líne bhriste ingearach le ℓ, trí X.

Leantar an líne seo chomh fada le X' sa chaoi

gurb é M lárphointe [XX' ].

Is é X' íomhá X faoi Sℓ , áit ar frithchaitheamh é Sℓ in ℓ.

Nóta: Ní mór dronbhacart a úsáid lena chinntiú  
go mbeidh gach líne thógála ar dronuillinn le  
hais na siméadrachta.

Fiosrú:
Tá cruthanna siméadracha le feiceáil thart timpeall orainn sa dúlra, san 
ailtireacht, san ealaín etc. Déan póstaer ina bhfuil íomhánna de na cruthanna 
siméadracha is suimiúla dá bhfuil le fáil agat. Tarraing ais na siméadrachta i 
ngach cás (más féidir).

Cleachtadh 17.2
 1. Cé acu seo a leanas a bhfuil ais siméadrachta iontu?

 (i)  (ii) (iii) (iv) 

 2. Cé mhéad ais siméadrachta atá i ngach ceann de na fíoracha seo a leanas?
 (i)  (ii)  (iii) 

 (iv)  (v)  (vi) 

M

Sℓ(X)

X

X’

ℓ
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 3. Cé mhéad ais siméadrachta (má tá ceann ar bith) atá i ngach ceann de na litreacha 
seo?

 4. Tarraing comhthreomharán cosúil leis an gceann ar dheis. 
Gearr amach an fhíor agus, trína filleadh feadh na dtrasnán, 
deimhnigh nach bhfuil aon ais siméadrachta inti.

 5. Déan cóip den dronuilleog seo agus ansin  
tarraing na haiseanna siméadrachta inti.

 6. Cé mhéad ais siméadrachta 
atá san fhíor seo?

 7. Úsáid dronbhacart agus rialóir chun íomhá X faoi Sℓ, siméadracht aiseach sa líne ℓ, 
a thógáil do na léaráidí seo a leanas: 

 8. Tarraing sceitse saorlámhach d'íomhá na mírlínte seo a leanas faoi Sℓ , siméadracht 
aiseach sa líne ℓ. 

 9. Breathnaíonn roinnt litreacha mar an gcéanna nuair  
a fhrithchaitear i líne scátháin cheartingearach iad.
 (i) Céard atá i bpáirt ag na trí litir seo?
 (ii) An féidir leat aon cheannlitreacha eile a tharraingt a 

bhreathnaíonn mar an gcéanna nuair a fhrithchaitear  
i líne scátháin cheartingearach iad? (Ná háirigh O.)

X

ℓ
ℓ

ℓ

X X

A B

ℓ

X
Y

ℓ C

D

ℓ

M
A
H

M
A
H
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10. Breathnaíonn na litreacha seo mar an gcéanna nuair  
a fhrithchaitear i líne scátháin chothrománach iad.
 (i) Céard atá i bpáirt ag na litreacha seo?
 (ii) An féidir leat ceannlitreacha eile a tharraingt a bhreathnaíonn mar an gcéanna 

nuair a fhrithchaitear i líne scátháin chothrománach iad? (Ná háirigh O.)
 (iii) An féidir leat ceannlitir a tharraingt a bhreathnaíonn mar an gcéanna nuair a 

fhrithchaitear i líne scátháin cheartingearach agus chothrománach araon í? 
(Ná háirigh O.)

11. Úsáid dronbhacart nó rialóir chun sceitse garbh a tharraingt d'íomhá gach 
ceann de na triantáin scáthaithe seo faoi fhrithchaitheamh sa líne scátháin s.

s

12. Tóg íomhá na cearnóige ABCD faoi 
shiméadracht aiseach sa líne BC.

13. Taispeántar sa léaráid ar dheis íomhá ABCD 
faoi shiméadracht aiseach sa líne ℓ.
Scríobh síos íomhá gach ceann   
díobh seo a leanas faoi Sℓ,  
siméadracht aiseach sa líne ℓ:

 (i) an pointe A   (ii) an pointe C
 (iii) [DC]     (iv) [DA]
 (v) [BD]

14. Sa léaráid seo, is é BEFC íomhá ABCD 
faoi shiméadracht aiseach sa líne ℓ.
Scríobh síos íomhá gach ceann díobh seo a leanas
faoi shiméadracht aiseach sa líne ℓ:

 (i) D (ii) [AD]
 (iii) [DC] (iv) [BD]
 (v) [AC]

E B C
E B C

A B

D C

A B

D C

E F

ℓ

H G

B

C

ℓ

D

A

F

E
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15. Dronuilleog é ABCD ina dtrasnaíonn  
na trasnáin a chéile ag an bpointe O. 
Tá an líne ℓ ingearach le DC. 
Faigh íomhá gach ceann díobh seo a leanas  
faoi fhrithchaitheamh sa líne scátháin ℓ:
 (i) D (ii) [AD] (iii) [AO]
 (iv) [OC] (v) AOE (vi) AOD
 (vii) COF (viii) an fhíor EBCO

16. Tá frithchaitheamh cloig i scáthán ar dheis. 
Cén t-am atá ar an gclog i ndáiríre?

17. Chuir Róisín an dá chruth seo le chéile, imeall le himeall.

Ní raibh ach líne shiméadrachta amháin ag an gcruth nua a fuair sí.
Taispeáin dhá bhealach a bhféadfadh Róisín é seo a dhéanamh.

18. Taispeáin cén chaoi ar féidir na cruthanna seo a chur le chéile chun cruth amháin 
a dhéanamh, cruth ina bhfuil líne scátháin.

19. Sa léaráid ar dheis, tá an focal TAE agus líne scátháin.

 Cé acu seo a leanas íomhá TAE faoi fhrithchaitheamh sa 
líne scátháin seo?

A B C D E

ℓ

A B
E

FD C

O
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MÍR 17.3 Siméadracht lárnach   
 Tá dhá phointe A agus X sa léaráid ar dheis.

Ceanglaítear A le X agus leantar an líne ar aghaidh
go A' ionas go mbeidh |XA' | = |AX|.

Íomhá A faoi fhrithchaitheamh sa phointe X  
a thugtar ar an bpointe A'.

Siméadracht lárnach, sin ainm eile ar fhrithchaitheamh i bpointe.
In áit A' a úsáid, úsáidfimid an nodaireacht SX(A) chun íomhá A faoi
shiméadracht lárnach sa phointe X a chur in iúl.

Úsáidtear an nodaireacht seo sa léaráid mar léiriú ar íomhánna A, B agus C faoi SX , 
frithchaitheamh sa phointe X.

X SX (A)

SX (B)

SX (C)

C

A

B

Íomhá fíorach ar bith a fháil faoi shiméadracht lárnach  
Léirítear sna léaráidí seo a leanas an chaoi a bhfaightear:

 (i) íomhá mírlíne, [AB] (ii) íomhá na ceannlitreach T

faoi SX , siméadracht lárnach sa phointe X.

I ngach cás, is ionann an fhíor dhearg agus íomhá na fíorach goirme.

A

B A�

X X

B�

Léirítear sa léaráid ar dheis an litir F agus a híomhá 
faoi SX. Tabhair faoi deara go mbreathnaíonn an 
íomhá dhearg bunoscionn agus droim ar ais  
i gcomparáid leis an gcruth gorm a tugadh.

X

A

A�

X
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Lárphointe siméadrachta  
Tá na fíoracha thíos mapáilte orthu féin faoi shiméadracht lárnach sa phointe X.

X XX X

I ngach fíor is é X an lárphointe siméadrachta.

Mapáiltear gach pointe i ngach fíor ar phointe eile san fhíor faoi fhrithchaitheamh  
sa phointe X.

Níl lárphointe siméadrachta i ngach fíor.

Mar shampla, níl lárphointe siméadrachta i dtriantán ar bith.

Cleachtadh 17.3
 1. Taispeántar trí phointe sa léaráid seo. 

Déan cur síos i bhfocail ar bhrí SX   (A).

A

A

X

B

X
SX (A)

 2. Cóipeáil na trí phointe seo agus tóg íomhá A agus B faoi SX , siméadracht lárnach 
sa phointe X. 

 3. Tóg íomhá na mírlíne faoi shiméadracht lárnach sa phointe X dóibh seo a leanas:

 (i)  (ii)  (iii) 

Má rinne tú na tógálacha i gceart tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil gach mírlíne 
mapáilte ar mhírlíne chomhthreomhar.

A

A

X

B

X
SX (A)

B

A

X X

C D

X
E

F
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 4. Tarraing sceitse d'íomhá an triantáin ABC faoi SC , siméadracht lárnach sa phointe C,  
i ngach ceann díobh seo a leanas:
 (i)  (ii) 

 5. Tarraing sceitse garbh d'íomhá gach ceann de na litreacha thíos faoi shiméadracht 
lárnach sa phointe X:

X

X

X X

Déan cur síos ar an gcaoi a mbreathnaíonn gach íomhá i gcomparáid leis an bhfíor 
a tugadh.

 6. Cé acu seo a leanas a bhfuil O mar lárphointe siméadrachta acu?
 (i)  (ii) (iii) 

 (iv)  (v) (vi) 

 7. Tarraing íomhá ABCD faoi SD , siméadracht 
lárnach sa phointe D.

 8. Cearnóg é ABCD ina dtrasnaíonn na trasnáin a chéile  
ag an bpointe O. Scríobh síos íomhá gach ceann díobh  
seo a leanas faoi shiméadracht lárnach sa phointe O.
 (i) A (ii) D (iii) [AB]
 (iv) [BC] (v) [AO] (vi) AOD
 (vii) AOB (viii) ABD

C

A

B

C

BA

O

O

O

O

O

O

A

D C

B

A

D C

O

B
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 9. Scrúdaigh an léaráid ar dheis agus anois 
ainmnigh an claochlú a mhapálann:

 (i) F1 ar F2

 (ii) F2 ar F3

 (iii) F3 ar F4

 (iv) F1 ar F3

10. Trasnaíonn na trasnáin sa chomhthreomharán seo a chéile ag an bpointe M.
CD

A

M

B

Scríobh síos na freagraí ar gach ceann díobh seo a leanas:
 (i) SM (D) (ii) SM [AD] (iii) SM [AB]
 (iv) SM (DCM) (v) SM (AMB) (vi) SM (CAB)

11. Scrúdaigh an dá fhocal ar dheis. 
Ba cheart go bhfeicfeá na focail 
suas síos. 
Cas an leathanach bunoscionn. 
Céard a fheiceann tú anois?
An bhfuil:
 (i) ais siméadrachta san fhíor
 (ii) lárphointe siméadrachta san fhíor?

12. Ainmnigh an claochlú a mhapálfaidh:
 (i) A ar D (ii) D ar C
 (iii) A ar B (iv) A ar C
 (v) D ar E (vi) C ar B

xO

y

43

2 1

xO

y

A

DC

B

E



Cuir triail ort féin 17
 1. (i) Ainmnigh an claochlú a mhapálfaidh:

(a) F1 ar F2

(b) F2 ar F3

(c) F1 ar F3

 (ii) Déan an dronuilleog ABCD a tharraingt faoi dhó. 
Anois tóg íomhá ABCD:
(a) faoin aistriú  

 ___
 
›
 AB 

(b) faoi shiméadracht lárnach sa phointe D

 2. (i) Abair an bhféadfadh íomhá na bhfíoracha seo a leanas a bheith cothrom  
leis an bhfíor féin faoi shiméadracht lárnach:

A B C D

 (ii) Taispeántar an triantán ABC sa léaráid. 
Is é A'B'C' íomhá an triantáin ABC faoi 
shiméadracht aiseach sa y-ais.
(a) Scríobh síos comhordanáidí A, B agus C.
(b) Scríobh síos comhordanáidí A' , B' agus C' .

 3. (i) Cé mhéad ais siméadrachta atá ag na fíoracha seo a leanas?

(a)  (b) (c) 

xO

y

3

2 1

A

D

B

C

1

2

3

4

20 4 x

y

5 6 71 3

B

A

C
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 (ii) Is dronuilleog é ABCD.
Trasnaíonn na trasnáin a chéile ag an bpointe O.

(a) Céard é íomhá D faoin aistriú  
 ___

 
›
 AB ?

(b) Céard é íomhá DOC faoi shiméadracht 
lárnach sa phointe O?

(c) Céard é íomhá [AB] faoin aistriú  
 ___

 
›
 BC ?

 4. (i) Tarraing sceitse den triantán ABC. 
Anois tarraing íomhá ABC faoi 
shiméadracht lárnach sa phointe C.

 (ii) Abair cé acu aistriú,  
frithchaitheamh i líne  
nó siméadracht lárnach,  
a mhapálfaidh:

(a) L ar M

(b) K ar L

(c) L ar N

 5. (i) Cé mhéad ais siméadrachta atá san fhíor seo?

 (ii) Is ionann an comhthreomharán ZPQT agus  
íomhá an chomhthreomharáin XYZR  
faoin aistriú  

 ___
 
›
 XZ .

(a) Cén t-aistriú atá mar a chéile le  
 ___

 
›
 XR ?

(b) Céard é íomhá X faoi  
 ___

 
›
 TQ ?

(c) Céard é íomhá XRZ faoi  
 ___

 
›
 XZ ?

(d) Céard é íomhá [TQ] faoi shiméadracht 
lárnach sa phointe Z ?

A

D C

O

B

CA

B

−2

−4

2

y

x

4

−4 −2 20 4

L

M

N

K

X Y

R Z

T Q

P
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Taithí Foghlama Aonad 17

Tasc 1

Tarraing léaráid lánmhéide den dearadh paistí darb ainm "Duilleog Phailme" ar 
pháipéar cearnaithe.

Scáthaigh í de réir mar a thaispeántar.
 (i) Marcáil líne shiméadrachta ar an dearadh seo.
 (ii) Bain úsáid as an tsiméadracht chun achar na coda  

báine den dearadh a ríomh.
 (iii) Cén codán den dearadh seo atá bán?
 (iv) Cén céatadán den dearadh seo atá bándearg?
 (v) Cad é cóimheas na coda báine leis an gcuid bhándearg?

Tasc 2
Tarraing an dearadh thíos ar bhileog mhór pháipéir.
Tugtar comhordanáidí ABC.
Cé na claochluithe a úsáidtear chun CED, DEF agus HIG a chruthú.

H

IF

G

E

D

C = (9, 9)

B = (6, 7)

A = (6, 14)

Object

Scríobh síos comhordanáidí D, E, F, G, H agus I ar do léaráid.

20 cm

20
 cm
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Fadhb 1

Fíor phlánach a bhfuil 8 slios inti is ea an 
 t-ochtagán.

Gearrtar ochtagán as cárta 6 cm × 6 cm  
mar a thaispeántar.

Bain úsáid as an tsiméadracht le cur síos  
a dhéanamh ar an gcaoi a dtaispeántar  
gurb é 28 cm2 achar an ochtagáin seo.

Fadhb 2

Frithchaith an bhunfhíor sa y-ais, ansin frithchaith an íomhá san x-ais.

Scríobh isteach comhordanáidí reanna (cúinní) na n-íomhánna ar do léaráid.

Arbh fhéidir an bhunfhíor a chlaochlú ar bhealach éigin eile chun an íomhá 
dheiridh a fháil?

1

2

3

4

5

6

7

8

A = (�3, 6)

B = (�3, 3)C = (�5, 3)
Bunfhíor

�1

�2

�3

�4

�5

�6

0 1�1�2�3�4�5�6�7 2 3 4 5 6 7 x

y

6 cm

2 cm

2 cm

6 cm
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Caibidil 17 athbhreithniú 1
Using the terms from the chapter, copy and complete the following sentences:

 1. Nuair a dhéantar claochlú cruthaítear  de bhunfhíor.

 2. Faoi  bogtar an bhunfhíor feadh fad faoi leith i dtreo 
faoi leith chun íomhá a chruthú.

 3. Faoin tsiméadracht aiseach, déantar bunfhíor a  i 
.

 4. Faoin tsiméadracht  déantar bunfhíor a fhrithchaitheamh i 
.

 5. Chun íomhá a chruthú faoi aistriú bíonn  agus rialóir ag 
teastáil uait.

 6. Chun íomhá a chruthú faoi shiméadracht lárnach bíonn  ag 
teastáil.

 7. Nuair a fhilleann leath amháin d'fhíor díreach thar an leath eile, deirtear 
go bhfuil an fhíor .

 8.  na siméadrachta a thugtar ar líne an fhillte i bhfíor.

 9. Siméadracht  a thugtar ar fhrithchaitheamh i bpointe.

10. Nuair a fhrithchaitear bunfhíor i bpointe bíonn an íomhá  
agus   .

11. Níl lárphointe siméadrachta i  ar bith.
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Caibidil 17 athbhreithniú 2
Ba chóir duit a bheith in ann iad seo a dhéanamh anois:

Léiriú

Cumarsáid

Ginearálú agus 
Cruthú

Íomhá a thógáil 
faoi Aistriú

An difríocht idir 
Bunfhíor agus 

Íomhá a mhíniú

AB St A’

An úsáid a d'fhéadfaí a bhaint 
as Claochluithe sa Dearadh 

agus sa Ghrafaic a aithint

Cruthanna Siméadracha 
a shainaithint sa saol thart 
timpeall orainn, sa Dúlra 

mar shampla
Réiteach 

Fadhbanna
CÉIMSEATA 

CHLAOCHLAITHEACH Ceangail

Íomhá a thógáil faoi 
Shiméadracht Aiseach 

nó Siméadracht Lárnach

An teicníc 
Chlaochlaithe cheart 

a roghnú le go 
mbeidh an chuma 
atá ag teastáil uait 

ar íomhá

Féinseiceáil: Cuir tic sna boscaí in aice le rudaí atá 
tú in ann a dhéanamh: Tá _____ / 9 de mo chuid 

torthaí foghlama ar eolas agam

Aiseanna agus Lárphointí 
Siméadrachta 
a shainaithint

An tAistriú, an tSiméadracht 
Aiseach agus an tSiméadracht 

Lárnach a úsáid chun 
Bunfhíoracha a chlaochlú

Bloic Thógála

An nodaireacht agus 
na siombailí 

a úsáidtear chun 
claochluithe a 
léiriú a aithint
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