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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.



Mathemateg : proffil dysgwr

Lefel 4

Sylwebaeth Ffynhonnell Cyfeiriad

Yn y gwaith rhesymu mae’r dysgwr wedi dysgu
strategaethau i gyflwyno gwybodaeth a chanlyniadau mewn
modd systematig. Er hyn, nid oes tystiolaeth bod y dysgwr yn
gallu gwirio’r canlyniadau yn rhesymol trwy ystyried maint y
rhifau, e.e. trwy amcangyfrif cyn cychwyn.

Mae tystiolaeth i ddangos y gall y dysgwr chwilio am ateb trwy
roi cynnig ar syniadau ei hun. Mae hyn yn sicr ar Lefel 4 ond er
mwyn cyrraedd safonau Lefel 5, mae angen i’r dysgwr
ddisgrifio sefyllfaoedd yn fathemategol a thynnu casgliadau ei
hun.

Llyfr
ysgrifennu
mathemateg
(Brooke)

“

tudalen 37, 75-
75, 168

tudalennau 65,
109, 149, 163

O fewn y llinyn rhif, gwelir tystiolaeth glir o waith ar lefel 4.

Mae’r dysgwyr yn dangos dealltwriaeth dda o’r system rhif
gydag enghreifftiau cryf o luosi a rhannu rhifau cyfan gyda 10 a
100; cynhwysir enghreifftiau o luosi a rhannu degolion gyda 10
a 100 hefyd, sydd yn nodweddiadol o Lefel 5.

“
tudalennau 5, 6,
14, 32

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau ysgrifenedig o gyfrifo gan
gynnwys galw i gof ffeithiau lluosi hyd at 10x10. “

tudalennau 16-
18, 59

Mae esiamplau graenus ar gyfer adio a thynnu,

ond mae angen mwy o her yn yr esiamplau rhannu er mwyn
cadarnhau lefel 4; esiamplau o 3 digid ÷ 2 ddigid.

“
tudalennau 44-
46, 48-52

tudalennau 33-
36

Gall y dysgwr adio a thynnu degolion i 2 le degol yng nghyd-
destun arian. “

tudalennau 51-
52

Mae’r dysgwr yn adnabod patrymau a pherthnasoedd rhif, er
bod diffyg tystiolaeth i ddangos bod y dysgwr yn gallu
disgrifio’r rhain.

“
tudalennau 3-4,
7

Mae’r dysgwyr yn llwyddo i ddefnyddio fformiwlâu syml (lefel
5), ar gyfer datrys problemau ac ar gyfer arwynebedd a
chyfaint.

“
tudalennau 47,
160-163
tudalennau 88
tudalennau 92

Mae’r dysgwr yn medru defnyddio ffracsiynau syml a tudalennau 53-



chanrannau i ddisgrifio rhannu bras o un cyfan.

Gwelir gwaith ar Lefel 5 wrth i’r dysgwr gyfrifo rhannau
ffracsiynol o feintiau,
a rhannau canrannol o feintiau.

“

“

58, 60, 66

tudalennau 61-
63
tudalennau 67-
69

Dangosir dealltwriaeth ddatblygol o rifau negyddol hefyd
(elfen o Lefel 5) wrth drefnu tymheredd a nodi pellterau yng
nghyd-destun lefel y môr.

“
tudalennau  72-
74

O fewn y llinyn geometreg, mae’r dysgwr yn llwyddo i
adlewyrchu siapiau syml mewn llinell ddrych i luniadu siapiau
2D cyffredin.

“
tudalennau 111-
113

Gwelir tystiolaeth o ddefnyddio cyfesurynnau yn y pedrant
cyntaf ac ym mhob un o’r pedwar pedrant hefyd,
gyda gwaith trawsfudo ac adlewyrchu siapiau ar draws y
pedwar pedrant.

“
tudalennau 77-
78
tudalennau 79-
80

Mae tystiolaeth bod gan y dysgwr wybodaeth gadarn o siapiau
3D wrth nodi fertigau, wynebau a rhwydi siapiau 3D. “

tudalennau 1-2,
114-115

O fewn y llinyn mesur mae tystiolaeth hefyd o Lefel 4.

Gall y dysgwr ddarganfod perimedr siapiau rheolaidd syml,
ac mae tystiolaeth bellach bod y dysgwr yn medru datrys
problemau gan ddefnyddio’r sgil hon.

“
tudalennau 81-82
tudalennau 87

Ceir tystiolaeth o gyfrifo sgwariau i gyfrifo arwynebedd syml.
“

tudalennau 86

Defnyddir fformiwla i ddarganfod arwynebedd petryalau a
thrionglau, a chyfaint ciwboidau, sy’n elfennau Lefel 5, nid yw
gwerth y rhifau a ddefnyddir yn nodweddiadol o Lefel 5.

Ar sail y gwaith yn defnyddio fformiwla i gyfrifo cyfaint, mae
yna dybiaeth bod y dysgwr yn medru gwneud hyn trwy gyfri
ciwbiau hefyd, ond nid oes tystiolaeth i gadarnhau hyn.

“
tudalennau 83-
85, 88, 91-92

Mae’r dysgwr wedi llwyddo i ddarllen rhifau ar ystod o offer
mesur gyda’r manwl gywirdeb priodol, gan gynnwys:
clorian pwyso;
thermomedr;
onglydd;
a thâp mesur;

ac mae tystiolaeth i ddangos bod y dysgwr yn medru dewis a
defnyddio offer ac unedau addas.

“
tudalennau 20-21
tudalennau 89
tudalennau 154-
155
tudalennau 164
tudalennau 20,
100-101



Dangosir y gallu i drosi un uned fetrig i un arall, sy’n
nodweddiadol o Lefel 5.

“ tudalennau 23,
95, 98

O fewn y llinyn data mae tystiolaeth glir o lefel 4 ac elfennau
lefel 5.

Mae’r dysgwr yn casglu data arwahanol,
ac yn defnyddio modd a chanolrif fel nodweddion o set o
ddata (Lefel 4), ond mae angen cryfhau tystiolaeth o grwpio
data lle bo’n briodol.

“

tudalennau 93-
94, 165
tudalennau 72,
143

Mae’r dysgwr yn datblygu’r gallu i ddarllen graddfeydd ar
fapiau a graffiau gan gynnwys siartiau cylch (lefel 5),
fodd bynnag, mae gwerth y rhifau a ddefnyddir yn fwy
nodweddiadol o lefel 4.

“
tudalennau 96-97
tudalennau 26-
27

Mae tystiolaeth o ddehongli a llunio graff llinell,
a thystiolaeth o ddehongli diagramau amlder,
ond mae angen cryfhau tystiolaeth o luniadu diagramau
amlder.

“
tudalennau 29-30
tudalennau 26,
142-143

Mae peth tystiolaeth o waith tebygolrwydd sy’n nodweddiadol
o Lefel 4 lle dangosir dealltwriaeth a defnydd o eirfa syml sy’n
gysylltiedig â thebygolrwydd.

“
tudalennau 170

Lefel cyd-fyndorau: 4

Adlewyrchir yn y dystiolaeth o waith cyflawniad o’r sgiliau a’r ystod yn y rhaglen astudio
mathemateg. Mae gwaith y dysgwr yma’n cynnwys enghreifftiau ar Lefelau 4 a 5. Er bod enghreifftio
o allu’r dysgwr i gwblhau dulliau a ddysgwyd, mae peth tystiolaeth o gymhwyso’r sgiliau hyn mewn
cyd-destun hefyd.

Ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, mae’r dysgwr yn sicr yn gweithio yn uwch na Lefel 3 a dangosir
tystiolaeth o feini prawf y rhan fwyaf o Lefel 4 gydag agweddau o Lefel 5 hefyd. Felly’r dyfarniad cyd-
fynd orau yw Lefel 4 cadarn.


