
Lefel 4

Asesiad Athro 

Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Gwyddoniaeth : proffil dysgwr



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 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.



Lefel 4

Natur y dystiolaeth: Mae’r dystiolaeth yn seiliedig ar wyth o dasgau a gwblhawyd dros gyfnod o flwyddyn
ysgol.

Sylwebaeth Ffynhonnell Cyfeiriad

Effaith ymarfer corff ar guriad y galon

Yn waith dosbarth, roedd rhaid i’r dysgwr ymchwilio i
effaith ymarfer corff ar gyfradd curiad y galon.

 Mae’r dysgwr wedi rhagfynegi gan ddefnyddio
rhywfaint o wybodaeth wyddonol , ond nid yn
ddigonol i nodweddu Lefel 5.

 Wedi adnabod, gyda chymorth, newidynnau i’w
rheoli, eu newid a’u mesur.

 Cynllunio gan ddefnyddio gwybodaeth wyddonol ,
agweddau o wneud hyn yn systematig, ond nid yn
ddigonol i nodweddu Lefel 5.

 Mae’r tabl yn drefnus ond dim unedau, felly L4.
Mae’r graff yn nodweddiadol o L5 ond nid oes
unedau ar yr echelinau.

 Wedi llunio casgliad gan ddefnyddio rhywfaint o
ddealltwriaeth wyddonol .

Ymchwiliad hyd sbring

Ychwanegodd y dysgwr bwysau cynyddol i sbring a
chofnodi’r grym.

 Wedi defnyddio offer safonol ac unedau S.I. i fesur .

 Tabl cywir gydag unedau, ac er bod unedau cm ar
goll o’r echelin y - yn haeddiannol o L5 gan fod y
disgybl wedi dewis y graff ei hun.

 Wedi adnabod patrymau a thueddiadau  ond heb
ddefnyddio’r graff i gysylltu dau newidyn di-dor (L5).

Tasg 1 tudalen 1 - 7

Tasg  2 tudalen 8-12

Gwyddoniaeth: proffil dysgwr



Ymchwiliad troellwr

Gofynnwyd y cwestiwn i’r dysgwr: ‘Ydy maint adenydd yn
effeithio’r amser y mae’n ei gymryd i ddisgyn?’

 Mae’r dysgwr wedi pennu rhai meini prawf
llwyddiant syml .

 Wedi siarad am syniadau (L3) ond yn amlwg wedi
drysu termau ac felly nid yw’n haeddiannol o L4.

 Wedi adnabod, gyda chymorth, newidynnau i’w
rheoli, eu newid a’u mesur .

 Tabl yn L4 oherwydd diffyg unedau, agweddau o L5
oherwydd bod y graff ag echelinau cywir  ond nid
yw wedi plotio’n gywir.

 Wedi llunio casgliad gan ddefnyddio rhywfaint o
ddealltwriaeth wyddonol  ac mae agweddau o lefel
5 wrth drafod gwrthiant aer.

Ymchwiliad ceudyllau

Ydy pêl yn effeithio diamedr ceudwll?

 Mae’r dysgwr yn rhagfynegi gan ddefnyddio model
syml a dealltwriaeth wyddonol (L5).

 Wedi adnabod, gyda chymorth, newidynnau i’w
rheoli, newid a mesur .

 Cynllunio gan ddefnyddio gwybodaeth wyddonol .
Mae agweddau o wneud hyn yn systematig, ond nid
yw’n ddigonol i nodweddu (L5).

 Mae’r tabl yn drefnus ond does dim penawdau, felly
L4. Mae’r graff yn nodweddu.

 Wedi defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth
wyddonol i esbonio canfyddiadau (L5).

Ymchwiliad golau

Pa ddefnydd sy’n tryleu golau orau?

 Mae’r dysgwr wedi rhagfynegi gan ddefnyddio
rhywfaint o wybodaeth wyddonol , ond nid yw’n
ddigonol i nodweddu (L5).

 Wedi adnabod, gyda chymorth, newidynnau i’w
rheoli, eu newid a’u mesur .

 Mae’r tabl yn drefnus ac wedi’i labelu gydag unedau
S.I. (L5). Mae’r graff yn nodweddiadol o L4

Tasg 3 tudalen 13 - 15

Tasg 4 tudalen 16 - 20

Tasg 5 tudalen 21 - 27



oherwydd nid yw’r echelinau wedi’u labelu.

 Wedi defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth
wyddonol i esbonio canfyddiadau (L5).

Tyfiant hadau

Beth sydd eu hangen i hadau dyfu?

 Mae’r dysgwr wedi rhagfynegi gan ddefnyddio
rhywfaint o wybodaeth wyddonol , ond nid yw’n
ddigonol i nodweddu L5.

 Wedi adnabod, gyda chymorth, newidynnau i’w
rheoli, eu newid a’u mesur.

 Wedi defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth
wyddonol i esbonio canfyddiadau (L5).

Effeithiolrwydd ailgylchu

Ymchwilio i effeithiolrwydd ailgylchu yn yr ysgol

 Mae’r dysgwr wedi pennu rhai meini prawf
llwyddiant syml.

 Wedi gwneud newidiadau i’r nifer o bobl sy’n ateb
holiadur.

 Gwerthuso meini prawf llwyddiant yn syml.

 Disgrifio sut maent wedi dysgu orau.

 Wedi cysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd tebyg.

Dewis llenni mwyaf addas i’r ysgol

 Mae’r dysgwr wedi dewis llenni gan ddefnyddio
gwybodaeth a ddarparwyd.

 Wedi pennu rhai meini prawf llwyddiant syml.

 Wedi gwneud penderfyniad gwybodus .

 Wedi gwerthuso meini prawf llwyddiant yn syml.

Tasg  6           tudalen 28-34

Tasg 7 tudalen 35 - 37

Tasg 8 tudalen 38 - 39



Lefel cyd-fynd orau: crynodeb

Cynllunio

Mae’r dysgwr wedi gwneud rhagfynegiadau i sawl ymchwiliad, ond mae’r gwaith yn amrywio o Lefel 3 yn
yr ymchwiliad troellwr i Lefel 5 yn yr ymchwiliad ceudyllau. Mae’r rhan fwyaf yn nodweddiadol o Lefel 4
oherwydd nad oes defnydd digonol o wybodaeth a dealltwriaeth wyddonol. Ym mhob ymchwiliad â phrawf
teg, dangosodd y gall adnabod newidynnau gyda chymorth, sy’n nodwedd Lefel 4. Mae wedi cynllunio’n
drefnus wrth ymchwilio i guriad y galon a cheudyllau ond nid yw’r gwaith yn ddigon systematig i nodweddu
Lefel 5. Mae’r disgybl wedi pennu meini prawf llwyddiant yn yr ymchwiliadau troellwr, effeithiolrwydd
ailgylchu a dewis llenni; mae hyn yn nodweddiadol o Lefel 4, ond heb eu cyfiawnhau ac felly ddim yn
haeddiannol o Lefel 5.

Datblygu

Mae’r dysgwr yn dangos nodweddion o Lefelau 4 a 5 wrth lunio tablau a graffiau, ond heb ddangos digon o
gysondeb wrth labelu echelinau a nodi unedau S.I. mewn tablau.  Mae ymchwiliadau wedi cael eu gwneud
yn systematig gan ddefnyddio offer ac unedau S.I. (hyd sbring) sy’n nodweddiadol o Lefel 4. Yn yr
ymchwiliad hyd sbring a churiad y galon, mae casgliadau wedi cael eu tynnu sy’n adnabod patrymau a
thueddiadau (Lefel 4). Hefyd, mae’r dysgwr wedi defnyddio dealltwriaeth wyddonol i esbonio patrymau yn
yr ymchwiliadau troellwr, golau a thyfiant hadau. Yn yr ymchwiliad ailgylchu, mae’r dysgwr wedi newid
nifer yr ymatebwyr i’r holiadur (Lefel 4) ac wedi gwneud penderfyniadau gwybodus wrth ddewis llenni, sy’n
nodweddu Lefel 4. Mae tystiolaeth o ddealltwriaeth a gwybodaeth wyddonol i esbonio canfyddiadau yn yr
ymchwiliadau tryleu golau (Lefel 5).

Myfyrio

Yn y tasgau ailgylchu a dewis llenni, mae’r dysgwr wedi dangos nodweddion o Lefel 4 wrth werthuso meini
prawf llwyddiant. Wrth ymchwilio i ailgylchu yn yr ysgol, roedd y dysgwr wedi gallu disgrifio sut roeddent
wedi dysgu orau a chysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd tebyg (Lefel 4).

Lefel gyfansawdd - Ar draws y tasgau, mae gwaith y dysgwr yn dangos nodweddion lefel 4.


