Asesiad Athro
Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Cymraeg : proffil dysgwr

Lefel 4

Rhagarweiniad

Bwriad y proffil hwn yw cynorthwyo athrawon o ran y mathau o dystiolaeth y gallan
nhw eu cymryd i gyfarfod clwstwr er mwyn cefnogi’r canfyddiadau cyd-fynd orau a
wnaethpwyd. Mae’r proffil hefyd yn dangos bod y dystiolaeth i’w chanfod yn
bennaf yn llyfr y disgybl, ac felly eisoes ar gael i’r athrawon.
Mae’r proffil hefyd yn cynnwys sylwebaeth fanwl sy’n cynnig eglurhad clir o ran
pam y cafodd y lefel cyd-fynd orau ei phennu. Does dim awgrym na disgwyliad
bod angen cynhyrchu proffil ar gyfer pob disgybl yn y cohort nac ychwaith yr
angen i athrawon ysgrifennu sylwebaeth mor gynhwysfawr.
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Gwaith ymchwil ar y we am Drychineb Arberfan 1966
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Ar ôl ymchwilio ar y we a darllen am Drychineb Arberfan, dyma gofnodi ffeithiau
pwysig ar gyfer creu erthygl papur newydd.
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Meini prawf llwyddiant erthygl papur newydd
a drafft cyntaf yr erthygl ar sail y gwaith ymchwil (darllen testunau anllenyddol)
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Marcio yn ôl y meini prawf llwyddiant
Hunanasesu, asesu cyfoedion, asesu’r athrawes

Dysgwr yn gweithredu ar yr adborth
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Lefel 4: Proffil dysgwr
Bernir bod y deunyddiau yn y blygell hon yn cynnwys proffil dysgwr sy’n nodweddu
safonau cyrhaeddiad dysgwr, sydd, ar y cyfan, ar lefel 4. Dylai’r sylwebaeth alluogi’r
darllenydd i weld pam y dyfarnwyd lefel 4 cyd-fynd orau i’r proffil.
Bwriad lefel y manylder a enghreifftir yma yn y sylwebaeth yw dangos sut y mae
cyfiawnhau’n llawn lefel cyd-fynd orau mewn proffiliau dysgwyr. Ar gyfer dyfarnu
lefel cyd-fynd orau ar ddiwedd cyfnod allweddol ac wrth gymedroli’n fewnol mewn
ysgol, mae’n angenrheidiol i’r athro/athrawes gyfiawnhau bod ystod angenrheidiol y
gwaith wedi’i gyflawni a’i fod o safon briodol i gyrraedd y lefel cyd-fynd orau. Yr
ysgol sy’n gyfrifol o ran sut y caiff hyn ei ddangos.
Bydd proffil dysgwr, fel arfer, yn cynnwys gwaith disgybl ar draws ystod gofynion y
pwnc ac yn cynnig digon o dystiolaeth i alluogi penderfyniad ynghylch pa lefel sy’n
cyd-fynd orau â’r hyn a gynrychiolir yn y proffil. Dylai’r proffil dysgwr fod yr un mor
glir â llyfr neu lyfrau’r dysgwr sy’n cynnig tystiolaeth o nodweddion lefelau a
tharged/au cyrhaeddiad perthnasol. Gallai gwaith arall a fyddai’n cynnig darlun
llawn o safonau’r dysgwr gynnwys thema/llyfr topig, recordiadau clyweledol, cofnod
darllen. Bydd sylwebaeth ar y proffil dysgwr yn ei gwneud yn glir sut y
penderfynwyd ar y lefel cyd-fynd orau a pham nad yw’r gwaith ar y lefel uwch neu is
os ydyw yn ffiniol. Bydd y sylwebaeth yn cyfeirio at lle, yn y llyfr gwaith neu mewn
darnau eraill o waith a gynhyrchwyd yn ystod y flwyddyn, y mae tystiolaeth o
gyflawniad ar lefel benodol.

Cymraeg : proffil dysgwr
Lefel 4
TC1: Llafaredd
Sylwebaeth
Mae’r dysgwr yn cyflwyno gwybodaeth am wersyll yr Urdd,
Llangrannog ar ôl ymchwilio’n fanwl. Mae’n sôn am
brofiadau personol, hanes a datblygiadau’r gwersyll ac yn
dangos ymwybyddiaeth o drefn a dilyniant drwy gyflwyno’r
wybodaeth yn gronolegol, e.e. ‘... ei adeiladu yn 1932’, ‘...
ond yn 1936 cafodd ... grantiau cyngor...’ ‘yn lwcus, bu’r
70au yn flwyddyn o datblygu ...’ Mae’n dangos
ymwybyddiaeth o ofynion cynulleidfa drwy siarad yn
bwyllog a chlir ac yn dechrau amrywio llais, goslef ac
ystum. Ar y cyfan, mae’r dysgwr yn siarad yn rhwydd ac yn
ddealladwy, er ei fod yn defnyddio ei nodiadau’n ormodol
ar adegau. Defnyddia amrywiaeth cynyddol o
ymadroddion, e.e. ‘... cyn pen dim’, ‘...am y tro cyntaf
erioed’. Mae’r patrymau brawddegol yn enghreifftio mesur
da o gywirdeb, e.e. ‘... rydw i’n siarad o brofiad’, ‘... sgubor
a champfa’.

Ffynhonnell
Ffeil sain

Cyfeiriad
1.Cyflwyniad
unigol L4
Individual
presentation

Yn y dasg mynegi barn, mae’r dysgwr yn nodi’n glir o’r
cychwyn cyntaf ei fod o blaid gwisg ysgol, ‘... hoffwn
ddweud rydw i yn o blaid...’, ac yna llwydda i gefnogi ei
ddadl drwy gynnwys rhesymau, sôn am brofiadau personol
a chyflwyno gwybodaeth ymarferol, e.e. ‘... teimlo ac
edrych yn smart, ‘...gall fod y dillad yn anaddas’. Gwna’r
pwyntiau’n glir gan ddangos ymwybyddiaeth o drefn a
dilyniant, e.e. ‘Yn gyntaf ...’, ‘I gloi ...’. Mae’n dangos
ymwybyddiaeth o ofynion cynulleidfa drwy ddechrau
amrywio llais, goslef ac ystum, e.e. ‘... Pam? Rydych chi’n
gofyn’. Siarada’n rhwydd ac yn ddealladwy, gan ddefnyddio
amrywiaeth cynyddol o ymadroddion, e.e. ‘... teimlo fel un
gyda’r ysgol’ ‘... Mae’r cost yn anobeithiol’. Defnyddia ei
nodiadau’n ormodol ar adegau, sy’n rhwystro llif y dweud.
Ar y cyfan, mae’r patrymau brawddegol yn dangos mesur
da o gywirdeb, e.e. ‘... Hoffwn ddweud’, ‘... yn teimlo yn
falch’.
Wrth drafod nofel, mae’r dysgwr yn sgwrsio’n hyderus am
y llyfr Darn Bach o Bapur gan Angharad Tomos. Mae’n
gwrando’n ofalus ar gwestiynau a sylwadau ei gyfoedion ac
yn ymateb yn briodol drwy gynnig sylwadau sy’n
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berthnasol, e.e. ‘Fy hoff gymeriad i yw Trefor oherwydd...’,
‘Cofiais i yn arbennig am ...’. Mae’r dysgwr yn mynegi ei
farn yn glir gan gynnwys rhesymau ar adegau. Dengys
ymwybyddiaeth o ofynion cynulleidfa drwy ddechrau
amrywio llais, goslef ac ystum. Siarada’n rhwydd ac yn
ddealladwy, ac nid yw’n poeni wrth hunangywiro, e.e. ‘...
pennod olaf, na ddim y pennod olaf...’. Er bod ei batrymau
brawddegol yn wallus ar adegau, e.e. y negyddol, ‘Mae’r ...
ddim yn gwenu’, a’r defnydd o ambell air Saesneg, e.e.
Dangos respect’, mae naws Gymreig naturiol i’r
drafodaeth. Ar y cyfan, mae’n dangos mesur da o gywirdeb,
e.e. ‘...Y llyfr hwn’.
TC2: Darllen
Mae’r dysgwr wedi ymateb yn ysgrifenedig i waith
llenyddol drwy ysgrifennu gwerthusiad o’r nofel Darn Bach
o Bapur gan Angharad Tomos. Mae’n dangos dealltwriaeth
o’r prif syniadau, y digwyddiadau a’r cymeriadau, e.e.
‘Sonia’r nofel am ei (Eileen Beasly) brwydr a’r hyn mae’r
teulu yn eu haberthu dros y blynyddoedd.’ ‘Pryf gymeriadu
nofel yw y telu penderfynol Beaslys. Mae y pedwar
ohonynt yn gwlad garwch.’ Mae’n cyfeirio at y testun wrth
fynegi barn gan roi rhesymau yn syml, ‘Yn fy marn i, Eileen
yw fy hoff gymeriad oherwydd mae yn gwlad garwch,
dewr, rhagorol dyfalbyrhau’ ac yn dechrau dangos
dealltwriaeth o’r hyn sydd ymhlyg yn yr hyn a ddarllen, e.e.
‘..mae yn hanesyddol’, ‘Mae Mr Richards yn hoffi popeth
ford fe ac ddim yn hoffi pobl neud pethau mae fe ddim yn
hoffi er enghraifft Eileen Beasly ddim yn talu’r bil treth.’

Darn Bach o
Bapur,
Angharad
Tomos.
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Wrth drafod y nofel, mae’r dysgwr yn dangos dealltwriaeth
o’r prif syniadau, y digwyddiadau a’r cymeriadau, e.e. ‘Mae
Trefor yn ddewr ac yn penderfynu’n syth bin beth mae’n
mynd i wneud’, ‘Cofiais i yn arbennig am ...’, ‘... lleoliad
Llangennech ...’. Mae’n cyfeirio at y testun wrth fynegi
barn, e.e. ‘Fy hoff gymeriad i yw Trefor oherwydd...’, ‘...yn
fy marn i mae’r clawr yn ddiflas iawn oherwydd ...’

Darn Bach o
Bapur.

3. Trafod
nofel L4
Discussing a
novel

Yn y recordiad o ddarllen darn o’r nofel, mae’r dysgwr yn
darllen yn glir ac yn llawn mynegiant.

Darn Bach o
Bapur.

4. Darllen ar
goedd L4
Reading
aloud

Y We
Wrth ddarllen am drychineb Aberfan, mae’r dysgwr wedi
cywain gwybodaeth am bwnc arbennig, o fwy nag un
ffynhonnell ar y We, gan ei defnyddio’n briodol i greu
nodiadau a pharatoi ar gyfer ysgrifennu erthygl papur
newydd am y drychineb. Wrth ymateb i’r amrywiaeth eang
o destunau anllenyddol, mae’r dysgwr yn dangos
dealltwriaeth o’r prif syniadau, y digwyddiadau a’r
cymeriadau, e.e. ‘...roedd tirlithriad marwol o laid a glo... ar
Ysgol Pantglas. Bu farw 116 o ddisgyblion anlwcus ...’.
Mae’n cyfeirio at y testun, ac yn dechrau dangos
dealltwriaeth o’r hyn sydd ymhlyg yn yr hyn a ddarllenodd,
e.e. ‘roedd pentrefwyr yn emosionyl iawn oherwydd
collodd y pentref cynhedlaeth o blant.’
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TC3: Ysgrifennu
Llangrannog
Wrth ysgrifennu testun gwybodaeth hanesyddol ffeithiol
am Llangrannog, mae’r dysgwr yn ysgrifennu’n feddylgar a
chlir gan ddangos gafael eithaf sicr ar ffurf, e.e. isbenawdau ‘Y dyddiau cyntaf, ‘50au, 60au a 70au’.
Defnyddia gystrawennau mwy amrywiol a chymhleth yn
weddol gywir, e.e. ‘wrth i Llangrannog ddangos ...
penderfynodd ...’, ‘Yn 1938 ... achos cyn hynny ...’.
Mae’n defnyddio paragraffau i gyflwyno’i waith yn drefnus
ac mewn dilyniant cronolegol ar gyfer y darllenydd.
Defnyddia briflythyren ac atalnod llawn yn gywir ac mae’n
dechrau atalnodi o fewn brawddeg gan ddefnyddio collnod
pan fo’i hangen, e.e. ‘bu’r’, ‘roedd yna sgubor, pwll nofio,
ysbyty, siop a champfa newydd...’. Llwydda sillafu mwyafrif
o’r geiriau sydd o fewn ei brofiad yn gywir, e.e. ‘adeiladu’,
‘datblygiadau’, gwersyll’, gan ysgrifennu geiriau yn eu ffurf
ysgrifenedig safonol lle bo’n briodol, e.e. ‘Cafodd’,
‘Adeiladwyd’ a threiglo’n gywir ar adegau, e.e. ‘yn flwyddyn
...’ er bod lle i wella ar hyn.
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Stori ffantasi
Yn y dasg ysgrifennu creadigol (stori ffantasi), y nod oedd
creu stori ddychmygus. Rhoddwyd yr agoriad ac roedd
disgwyl iddynt gwblhau’r stori. Wrth ysgrifennu stori Y
Corrach, mae’r dysgwr yn ysgrifennu’n feddylgar a
dychmygus gan ddangos gafael eithaf sicr ar ffurf, e.e.
‘[Yna, mewn chwinciad chwannen neidiodd yr un cas ar
Rhys ond dalodd yr un hyfryd yn yr un cas wrth ei draed’.
Yn aml, mae’n dangos gwreiddioldeb wrth ddethol geiriau
ac ymadroddion i greu effeithiau, e.e. ‘sŵn dirgel’, ‘trwynau
mor fflat, fel crempog’. Defnyddia baragraffau i gyflwyno’i
waith yn drefnus ac mewn dilyniant i bwrpas y darllenydd.
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Mae’n sillafu’r mwyafrif o’r geiriau sydd o fewn ei brofiad
yn gywir, e.e. ‘cleddyf enfawr, ‘erchyll’, ‘ffrindiau’, gan
ysgrifennu geiriau yn eu ffurf ysgrifenedig safonol lle bo’n
briodol ‘Esboniodd y corrach ...’ a threiglo’n gywir ar
adegau.
Defnyddia briflythyren, gofynnod ac atalnod llawn yn gywir
ac mae’n dechrau atalnodi o fewn brawddeg gan
ddefnyddio collnod a dyfynodau pan fo’u hangen, e.e.
‘Rydw i yn mynd i ffeindio fy mrawd!’, ‘Hyf, mae angen
bach o help!’
Mae ei lawysgrifen ar y cyfan yn ddarllenadwy, ac mae’n
ysgrifennu’n glwm, ond nid yw’n ffurfio pob llythyren yn
gywir, ac mae hyn yn effeithio ar y cyflwyniad.
Nod y dasg mynegi barn oedd ysgrifennu trafodaeth ar
ginio ysgol a mynegi barn ar: a ddylai pob plentyn ysgol
gynradd fwyta cinio ysgol? Gan fod y testun o fewn profiad
y dysgwr, llwydda i ysgrifennu’n feddylgar gan ddangos
peth gafael ar ffurf, a mynegi ei safbwynt. Nid yw, serch
hynny, yn cydnabod y ddadl yn erbyn cinio ysgol yn ei
drafodaeth. Mae’n mynegi ei farn ac yn rhoi rhesymau i
gefnogi’r farn honno yn syml. ‘Bob dydd gwyn rydw i yn
cael cinio oherwydd mae yn iachus’. Mae’n dangos peth
gwreiddioldeb wrth ddethol geiriau ac ymadroddion i greu
effeithiau, e.e. ‘pryd twym, maethlon’, ‘does dim dwywaith
amdani’. Defnyddia gystrawennau amrywiol yn weddol
gywir, e.e. ‘Yn ddiweddar ...’, ‘Gallwch sicrhau fod y bocs
bwyd yn apelio at y plentyn’.
Cyflwyna’i waith yn drefnus ac mewn dilyniant drwy
ddefnyddio paragraffau. Mae’r mwyafrif o’r geiriau sydd o
fewn ei brofiad wedi’u sillafu yn gywir, e.e. ‘blwyddyn’,
‘disgyblion’, ‘ardderchog’, ac fe ysgrifenna eiriau yn eu ffurf
ysgrifenedig safonol lle bo’n briodol, e.e. ‘rydyn ni’,
‘dywedodd Jamie Oliver ...’, a threiglo’n gywir ar adegau,
e.e. ‘yn ddiweddar’, ‘o ganlyniad i hyn ...’. Mae’n defnyddio
priflythyren, ebychnod ac atalnod llawn yn gywir ac yn
dechrau atalnodi o fewn brawddeg gan ddefnyddio collnod
a dyfynodau pan fo’u hangen, e.e. ‘hoffi’r’, ‘yw’r gorau’.
Mae ei lawysgrifen ar y cyfan yn ddarllenadwy, ac mae’n
ysgrifennu’n glwm, ond nid yw’n ffurfio bob llythyren yn
gywir, e.e. ‘n’, ‘r’ a ‘s’ ac mae hyn yn effeithio ar y
cyflwyniad.

Trarofod
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Lefel cyd-fynd orau: crynodeb
Llafaredd – tystiolaeth o waith llafar amrywiol. Y siarad yn rhwydd a dealladwy. Mynegi
barn gan gefnogi ei safbwynt gyda thystiolaeth. Mesur da o gywirdeb. Yn ymateb yn bridol i
gynulleidfa. Ar dro, yn or-ddibynnol ar nodiadau ac mae gwallau yn y patrymau brawddegol.
Lefel cyd-fynd orau: 4
Darllen – ymateb ar lafar ac yn ysgrifenedig i ystod o destunau. Dealltwriaeth o brif
syniadau, digwyddiadau a chymeriadau. Cyfeirio at y testun wrth fynegi barn. Darllen ar
goedd yn glir ac yn llawn mynegiant. Cywain gwybodaeth o fwy nag un ffynhonnell.
Lefel cyd-fynd orau: 4
Ysgrifennu – yn dangos gafael ar ffurf gan ddefnyddio cystrawennau amrywiol yn weddol
gywir. Yn paragraffu i roi trefn ar y gwaith ac yn treiglo’n gywir weithiau. Yn sillafu’r
mwyafrif o’r geiriau o fewn ei brofiad yn gywir, yn defnyddio priflythyren, gofynnod ac
atalnod yn gywir.
Lefel cyd-fynd orau: 4
Lefel gyfansawdd - Ar draws y tasgau a hefyd ar draws y targedau cyrhaeddiad, y mae
gwaith y dysgwr hwn yn dangos nodweddion lefel 4.

