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Lefel 6

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 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

Natur y dystiolaeth: Mae’r dystiolaeth yn seiliedig ar 11 o dasgau.

Sylwebaeth Ffynhonnell Cyfeiriad

Ymchwil addasu.

Yn waith dosbarth, roedd yn rhaid i’r dysgwyr greu poster o
addasiadu un anifail neu blanhigyn i’w gynefin o’u dewis eu
hunain, drwy waith ymchwil unigol (darparwyd rhai
cyfeiriadau gwefannau defnyddiol).

 Mae hi wedi gallu darganfod a defnyddio
tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau perthnasol i
gwblhau’r dasg yn llwyddiannus (L5).

 Mae hi wedi gallu defnyddio rhywfaint o wybodaeth
wyddonol i esbonio darganfyddiadau (L4).

 Nid oes defnydd yma o fodel syml i egluro
darganfyddiadau (L5).

Gwers CASE ar samplo

Fel rhagarweiniad i waith ymchwil ar gyfri nifer y chwyn ar
gae’r ysgol, mae’r dysgwyr yn cael gwers CASE er mwyn
deall y cysyniad o samplo. Ar ddiwedd y wers, gofynnir
iddynt ysgrifennu paragraff am sefyllfaoedd eraill lle gall
samplo ddigwydd.

 Llwyddodd y dysgwr i gysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd
annhebyg ond cyfarwydd (L5).

 Ni lwyddwyd i gysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd
annhebyg .

Cymharu dau ymchwiliad – pennu meini prawf.

 Mae’r dysgwr wedi llwyddo i bennu rhai meini
prawf llwyddiant syml (L4) a hefyd wedi rhoi peth
cyfiawnhad dros ei dewis (L5).

Tasg 1 tudalennau 1
- 3
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 Nid yw’r dysgwr wedi cyfiawnhau’r meini prawf i
gyd.

Ymchwiliad hydoddi siwgr

 Mae’r dysgwr wedi llwyddo i wneud rhagfynegiad
gyda gwybodaeth a dealltwriaeth wyddonol gan
gynnwys modelau syml, sef y diagramau o ronynnau
(L5) ac wedi defnyddio syniadau gwyddonol
haniaethol, e.e. gronynnau.

 Mae’r dull wedi’i gynllunio heb gymorth ond nid
mewn modd systematig (L4).

 Roedd y dysgwr, heb gymorth, wedi gallu adnabod y
newidyn annibynnol a dibynnol a’r rhai sydd i’w
cadw yr un fath (L5).

 Nid yw’r dysgwr wedi egluro sut i reoli newidynnau
a oedd anegn eu cadw yr un fath.

 Mae hi wedi llwyddo i gyfleu darganfyddiadau
mewn tabl a graff a luniwyd heb gymorth. Mae hi
wedi defnyddio unedau SI yn gywir (L5); dewiswyd
echelinau a graddfeydd addas i’r graff a
defnyddiwyd unedau yn gyson (L5). Mae hi hefyd
wedi defnyddio’r echelinau a’r graddfeydd yn gywir.

 Mae’r dysgwr wedi gallu adolygu darganfyddiadau
drwy adnabod patrymau wrth gyfeirio at y graff, e.e.
wrth i’r tymheredd godi, mae’r amser i hydoddi yn
lleihau (L4). Mae hyn hefyd yn disgrifio perthnasedd
rhwng dau newidyn di-dor (L5).

 Nid oes diffiniadau meintiol digonol.

 Mae esboniad y dysgwr o’r darganfyddiadau wedi’i
seilio ar wybodaeth a dealltwriaeth wyddonol
cadarn sy’n haniaethol ei natur (gronynnau).

 Nid oes cyfeiriad at y meini prawf llwyddiant (L5).

Tasg cyflyrau mater

Y dasg oedd ysgrifennu adroddiad yn disgrifio ac egluro’r
newidiadau sy’n digwydd i giwb rhew a gaiff ei adael mewn
ystafell gynnes am ychydig oriau.

Tasg 4 tudalen 6
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 Mae’r dysgwr wedi llwyddo i ddefnyddio syniadau a
dealltwriaeth wyddonol (gan ddefnyddio modelau
syml) i egluro’r hyn sy’n digwydd (L5). Mae hefyd yn
esbonio’r canlyniadau gan ddefnyddio gwybodaeth
wyddonol haniaethol, e.e. cyfeiriad at ronynnau’n
symud yn gyflym neu’n araf.

Ymchwiliad i’r cwpan orau am gadw diod yn boeth.

 Mae rhagfynegiad y dysgwr wedi’i seilio ar
wybodaeth a dealltwriaeth wyddonol cadarn sy’n
cynnwys modelau syml (L5). Efallai bod syniadau
sy’n rhannol haniaethol yma.

 Defnyddiodd y dysgwr wybodaeth a sgiliau
gwyddonol i gynllunio a gwnaeth hynny mewn
modd systematig (L5).

 Ni chynigiwyd dull arall ar gyfer yr ymholiad.

 Mae’r dysgwr wedi llwyddo i adnabod y newidyn
annibynnol a dibynnol a’r rhai sydd angen eu cadw
yr un fath (L5). Mae hi hefyd wedi egluro sut i reoli’r
newidynnau y bydd angen eu cadw yr un fath.

 Mae hi wedi llwyddo i gyfleu darganfyddiadau
mewn tabl a graff a luniwyd heb gymorth. Mae hi
wedi defnyddio unedau SI yn gywir (L5); dewiswyd
echelinau a graddfeydd addas i’r graff a
defnyddiwyd unedau’n gyson (L5). Mae hi hefyd
wedi defnyddio’r echelinau a’r graddfeydd yn gywir.

 Ni luniodd linell ffit orau ar y graff (L7).

 Wrth adolygu darganfyddidau, mae’r dysgwr wedi
ceisio disgrifio patrymau a thueddiadau wrth drafod
y graff ond nid yw’n glir iawn (L4).

 Nid yw’n haeddiannol o L5, e.e mae angen yma
“wrth i’r amser fynd heibio, mae tymheredd y dŵr
yn gostwng”.

 Mae hi’n esbonio darganfyddiadau gan ddefnyddio
syniadau a dealltwriaeth wyddonol dda gan
gynnwys model syml (L5) ac mae syniadau
haniaethol yma.
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Ymchwiliad effaith tŷ gwydr – ydy o’n bodoli?

 Mae rhagfynegiad y dysgwr wedi’i seilio ar
wybodaeth a dealltwriaeth wyddonol cadarn sy’n
cynnwys modelau syml (L5). Efallai bod syniadau
sy’n rhannol haniaethol yma.

 Defnyddiodd y dysgwr wybodaeth a sgiliau
gwyddonol i gynllunio a gwnaeth hynny mewn
modd systematig (L5).

 Ni chynigiwyd dull arall ar gyfer yr ymholiad.

 Mae’r dysgwr wedi llwyddo i adnabod y newidyn
annibynnol a dibynnol a’r rhai sydd angen eu cadw
yr un fath.

 Mae hi wedi egluro sut i reoli’r newidynnau y bydd
angen eu cadw yr un fath . Ond nid oes ystod a
gwerthoedd yn perthyn i’r newidyn annibynnol (jar
gwydr neu ddim jar gwydr) felly ni ellir rhoi L6.

 Monitro cynnydd – mae’r dysgwr wedi adolygu’r
dull gwreiddiol a ddefnyddiwyd ac wedi cynnig
gwelliannau iddo. Mae’r dull newydd wedi’i gofnodi
ac mae’n dangos peth cyfiawnhad dros y
newidiadau (L5).

 Mae hi wedi llwyddo i gyfleu darganfyddiadau
mewn tabl a graff a luniwyd heb gymorth. Mae hi
wedi defnyddio unedau SI yn gywir (L5); dewiswyd
echelinau a graddfeydd addas i’r graff a
defnyddiwyd unedau’n gyson (L5). Mae hi hefyd
wedi defnyddio’r echelinau a’r graddfeydd yn gywir
. Wedi llunio llinell ffit orau (L7).

 Wrth ystyried y darganfyddidau, mae’r dysgwr wedi
defnyddio graff llinell i ddisgrifio perthynas rhwng
dau newidyn di-dor (L5).

 Heb ddefnyddio diffiniadau meintiol.

 Mae hi’n esbonio darganfyddiadau gan ddefnyddio
syniadau a dealltwriaeth wyddonol i raddau ond
heb gynnwys model syml (L4).

Tasg 7 tudalen 25
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 Mae’r dysgwr wedi llwyddo i bennu rhai meini
prawf llwyddiant syml (L4) a hefyd wedi rhoi peth
cyfiawnhad drostynt (L5).

 Nid yw’r dysgwr wedi cyfiawnhau’r meini prawf i
gyd.

 Mae’r dysgwr wedi llwyddo i adnabod y newidyn
annibynnol a dibynnol a’r rhai sydd angen eu cadw
yr un fath (L5). Mae hi hefyd wedi egluro sut i reoli’r
newidynnau y bydd angen eu cadw yr un fath.

 Wedi cyfeirio yn ôl at y meini prawf llwyddiant (L5).

Tasg Gwerthuso Dysgu

 Mae’r dysgwr wedi dysgu ac yn adnabod y dulliau a
oedd wedi gweithio orau (L4).

 Mae hi wedi adnabod y strategaeth dysgu/meddwl
a ddefnyddiwyd (L5).

Tasg Dewis defnydd

 Mae’r dysgwr wedi dod i gasgliadau sy’n gyson â’r
darganfyddiadau ac wedi ystyried safbwyntiau pobl
eraill (gwaith grŵp) i gyfrannu at farn a
phenderfyniad (L5).

Effaith golau ar gyfradd ffotosynthesis

 Mae’r dysgwr wedi awgrymu amrywiaeth o ddulliau
ar gyfer yr ymholiad.

 Wedi dechrau defnyddio rhai diffiniadau meintiol.

Lefel cyd-fynd orau: crynodeb
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Cynllunio

Mae’r dysgwr wedi awgrymu amrywiaeth o ddulliau a strategaethau ar gyfer ei
hymholiad i effaith golau ar gyfradd ffotosynthesis ac wedi cyfiawnhau, i ryw raddau,
y dull y bwriadwyd ei ddefnyddio (L7). Mae hi wedi gwneud rhagfynegiadau gan
ddefnyddio syniadau gwyddonol haniaethol fel y gwelir yn yr ymholiadau canlynol:
hydoddi siwgr wrth sôn am ronynnau; effaith tŷ gwydr wrth drafod effaith gwres a
phelydrau yn cael eu dal gan yr atmosffer/jar; a’r ymholiad ffotosynthesis drwy
drafod anghenion ffotosynthesis ac yn eu cyfleu fel hafaliad. Mae’r dysgwr wedi
cynllunio sut i reoli’r newidynnau y bydd angen eu cadw’r un fath, e.e. yn yr
ymholiad i ba fwyd sydd â’r mwyaf o egni a’r ymholiad pa gwpan yw’r gorau am
gadw diod yn boeth. Mae hi wedi penderfynu ynghylch ystod a gwerthoedd y
newidyn annibynnol, e.e. ymholiad hydoddi siwgr ac ymholiad effaith golau ar
gyfradd ffotosynthesis.

Datblygu

Mae’r dysgwr wedi gwneud arsylwadau ac yn mesur yn fanwl gywir gan ddefnyddio
offer gyda rhaniadau manwl, e.e. arbrawf hydoddi siwgr a wnaethpwyd mewn ffordd
systematig (L7). Fe wiriwyd y cynnydd yn yr ymholiad effaith tŷ gwydr, fe
wnaethpwyd newidiadau i’r dull a rhoddwyd cyfiawnhad drostynt. Defnyddiwyd
echelinau a graddfeydd priodol ar gyfer graffiau i ddangos data yn effeithiol ym
mhob ymholiad llawn ac mae’r dysgwr wedi dechrau defnyddio rhai diffiniadau
meintiol, e.e. wrth i bellter y lamp ddyblu, bydd nifer y swigod yn haneru. Mae’r
dysgwr hefyd wedi dechrau lluniadu llinellau ffit gorau ar graffiau llinell, e.e. yn yr
ymholiadau effaith tŷ gwydr a ffotosynthesis (L7).

Defnyddiwyd gwybodaeth a dealltwriaeth wyddonol haniaethol, gan gynnwys
modelau wrth esbonio ei darganfyddiadau a gwahaniaethau rhwng organebau,
defnyddiau a ffenomena ffisegol a’r newidiadau iddynt, e.e. yn y dasg asesu cyflyrau
mater, ymholiad hydoddi siwgr a’r ymholiad cwpanau. Mae’r dysgwr wedi sylweddoli
bod angen ystyried nifer o ffactorau a/neu brosesau wrth esbonio newidiadau, e.e.
yn yr ymholiad ffotosynthesis, mae wedi trafod effaith posibl golau allanol ar y
canlyniadau.

Myfyrio

Fe werthuswyd i ba raddau y mae meini prawf llwyddiant yn adlewyrchu canlyniadau
llwyddiannus wrth adolygu llwyddiant yn yr ymholiadau cwpanau, effaith tŷ gwydr a
llosgi bwyd.

Lefel gyfansawdd - Ar draws y tasgau, mae gwaith y dysgwr yn dangos nodweddion
lefel 6.


