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Asesiad Athro 

Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Lefel 6



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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Lefel 6: 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 6. Dylai’r sylwebaeth alluogi’r
darllenydd i weld pam y dyfarnwyd lefel 6 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.



Lefel 6

TC1:  Llafaredd
Sylwebaeth Ffynhonnell Cyfeiriad
Mae’r dysgwr yn cyflwyno gwybodaeth yn hyderus
ac yn effeithiol ar y testun ‘ Injan Stem’. Wrth
gyflwyno gwybodaeth, defnyddia gyflwyniad
PowerPoint i atgyfnerthu’r gwaith a chyfeiria at rai
o’r sleidiau, e.e. gweithdy James Watt. Mae’n ennyn
diddordeb eraill drwy amrywio ei fynegiant a’i eirfa.
Mae’n dangos gafael sicr ar gystrawen naturiol  yr
iaith lafar er bod ambell derm Saesneg yn llithro i’r
cyflwyniad ambell dro, megis ‘pressure’. Ar adegau
eraill, defnyddia eirfa bwnc eang yn Gymraeg, e.e.
‘gerau’.

Ffeil sain 1. Cyflwyniad
unigol Injan
stêm

Rhoddodd y dysgwr gyfarwyddiadau yn hyderus i’w
gyd-dddysgwyr ar sut i newid plwg. Mae yma
gyflwyniad trefnus, e.e. ‘yn gyntaf …’, y cam nesaf …’
Mae’n ennyn diddordeb drwy amrywio ei fynegiant
a’i eirfa’n bwrpasol a dengys gafael sicr ar gystrawen
naturiol yr iaith lafar.

Ffeil sain 2. Cyfarwyddiadau
newid plwg

Yn y gwaith grŵp, trafodir y testun ‘Pwysau ar bobl
ifanc’. Mae’r dysgwr yn arwain y drafodaeth drwy
ofyn cwestiynau i’w gyfoedion, e.e. ‘Beth am i ni
drafod gwaith cartref yn gyntaf …?’ Ar adegau mae’n
meddwl am yr hyn a ddywed eraill gan ystyried sut a
phryd i ymateb gan ddatblygu’r drafodaeth fel bo’r
angen, e.e. ‘… Mae bwlio yn rhan arall sydd yn
broblem… ’ Mae’n mynegi ei farn gan gynnig
tystiolaeth ar adegau, e.e. ‘Mae bwlio’n gallu arwain
at gymryd cyffuriau a phroblemau meddygol …’ Yma
hefyd, mae’n dangos gafael sicr ar gystrawen
naturiol yr iaith lafar. Yn y dasg hon, mae’r grŵp yn
dangos nodweddion L6 isel gan nad oes digon o
ymateb i’r hyn a ddywedir gan y dysgwyr eraill.

Ffeil sain 3. Trafodaeth
grŵp
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TC2 Darllen:
Wrth ymateb i’r stori fer Dianc, llwyddodd y dysgwr i
adnabod gwahanol haenau o ystyr a chyflwyno
sylwadau ar eu harwyddocâd a’u heffaith. Gwelir hyn
yng nghwestiynau 3, 4 a 5. Er enghraifft, wrth drafod
teitl y stori, dywed ‘ … Yr unig ffordd y gall Aled gael
gwared o’i unigrwydd yw trwy ddianc … drwy
gymryd tabledi ei fam … dyma yw dianc …’
Yn y gwaith ‘Pa waith?’ dengys ei fod yn gallu mynegi
barn ar gynnwys ac arddull testun gan roi rhesymau i
gefnogi ei sylwadau, e.e. yng nghwestiwn 8 ‘… mae’r
rhestru’n effeithiol oherwydd mae’n nodi’n glir yr
union waith sy’n dderbyniol os ydych yn iau na 14 …’
ac ‘ … mae’r pennawd mewn blwch yn fawr ac mewn
print trwm er mwyn denu llygaid y cyhoedd…’
Gwna’r dysgwr hyn eto yng nghwestiynau 4 a 5
Dianc, e.e. ‘… mae … yn stiff fel procer …’ yn dangos
bod y darnau’n flinedig ar ôl yr ymladd.  Mae’r ‘ …
disgynodd fel llwynog yn cilio i’r fflam yn golygu bod
nhw yn siomedig ac eisiau dianc i rywle saff i giddio
…’
LLwydda gywain, galw i gof a chrynhoi gwybodaeth o
wahanol ffynonellau yn eglur yn y dasg ar Kate
Roberts, e.e. ‘ … dechreuodd yn Ysgol y Cyngor …
curodd ysgoloriaeth i Ysgol Sir Gaernarfon … Ar ôl
cael addysg yno … ac … Yn 1935 rhoddodd y gorau i
fod yn athrawes …’ Er bod gwallau iaith a mynegiant
yn y dasg hon, nid yw’n amharu ar y lefel. Pe byddai’r
dasg yn cael ei hasesu fel un ysgrifenedig, byddai’r
lefel yn newid, ond, fel tasgau darllen, maen nhw’n
nodweddu L6.

Y stori fer
Dianc

TC3 Ysgrifennu

Mewn llythyr, gwelir dewis bwriadol o eiriau ac
ymadroddion wrth gyflwyno dadleuon, e.e. ‘… rwyf
yn teimlo fod yn ormod i ddisgwyl inni wneud gwaith
cartref ar ôl bod yn yr ysgol drwy’r dydd’ a ‘ … pan
mae rhywun yn sâl, nid yw’n gallu mynd i’r ysgol felly
mae hyn yn arwain at raddau isel yn y pynciau a
chanlyniadau gwael yn yr arholiadau …’ Yma, gwelir y
dysgwr yn datblygu ambell bwynt i gefnogi ei
safbwynt. Mae’r arddull a’r cywair yn addas i’r dasg
hefyd, e.e. ‘Rwyf yn ysgrifennu atoch i bwysleisio fod
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gormod o bwysau ar bobl ifanc heddi …’ ac mae yma
afael sicr ar gystrawen ac idiom naturiol y Gymraeg.
Mae’r dysgwr yn sillafu geiriau afreolaidd yn gywir,
e.e. ‘cyfleoedd’ ‘cymwysterau’ ac ‘annibynnol’. Yn
ogystal â hyn, mae’r gwaith wedi’i drefnu mewn
paragraffau pendant.
Wrth ysgrifennu erthygl, y mae’r dysgwr yn gwneud
dewis bwriadol o eirfa ac ymadroddion, e.e. ‘…
mae’n dychryn rhywun i feddwl …’ a ‘… Mae’r
sefyllfa yn Zimbabwe yn frawychus …’ Mae’r dysgwr
yn sillafu geiriau afreolaidd yn gywir, e.e. ‘ystyriwch’,
‘brawychus’ a ‘dadhydreiddiad’. Unwaith yn rhagor,
mae’r gwaith wedi’i drefnu mewn paragraffau
pendant. Mae’r ystod gywir o atalnodi yn cael ei
ymgorffori yn y gwaith ac mae’r cyfan yn
ddarllenadwy ac wedi’i gyflwyno’n effeithiol.

Yn y portread personol, mae’r ysgrifennu’n glir ac yn
ddiddorol ac mae’r dysgwr yn arddangos
gwreiddioldeb wrth ddethol geiriau ac ymadroddion,
e.e. ‘Mae’n eistedd fel brenin …’, ‘Mae ganddo
wyneb yn union fel pêl-droed yn grwn fel yr byd …’
‘Bysedd bach byrdew …’ a ‘… gan ei fod wedi bod
wrth fy ochr erioed …’
Mae’r gwaith yn ddarllenadwy ac wedi’i gyflwyno’n
effeithiol ac yn dangos fod gan y dysgwr afael gadarn
ar y ffurf.
Oherwydd nad oes digon o nodweddion arddull a
thechnegau i gynnal diddordeb y darllenydd yn llwyr
yn y dasg hon, mae’n nodweddu L5 uchel.

Lefel cyd-fynd orau: crynodeb

Llafaredd – tystiolaeth o fedru cyflwyno gwybodaeth yn hyderus a gallu ennyn diddordeb
eraill drwy amrywio mynegiant a geirfa. Wrth arwain trafodaeth, mae’r dysgwr yn ystyried
sut a phryd i ymateb i gyfraniadau eraill. Gafael sicr ar gystrawen naturiol yr iaith lafar.

Lefel cyd-fynd orau: L6

Darllen – mae’r dysgwr yn adnabod gwahanol haenau o ystyr ac yn cyflwyno sylwadau ar eu
harwyddocad a’u heffaith. Myegi barn ar gynnwys ac arddull testun gan roi rhesymau i
gefnogi ei sylwadau. Yn gallu cywain, galw i gof a chrynhoi gwybodaeth o wahanol
ffynonellau yn eglur.

Lefel cyd-fynd orau: L6
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Ysgrifennu – dewis bwriadol o eiriau ac ymadroddion wrth gyflwyno dadleuon. Gafael sicr
ar gystrawen ac idiom naturiol y Gymraeg. Sillafu geiriau afreolaidd yn gywir. Gwaith wedi’i
drefnu drwy ddefnydd o baragraffu pendant.

Lefel cyd-fynd orau: L6

Lefel gyfansawdd: L6


