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Lefel 5: 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 5. Dylai’r sylwebaeth alluogi’r
darllenydd i weld pam y dyfarnwyd lefel 5 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 5

Sylwebaeth Ffynhonnell Cyfeiriad

Yn y gwaith rhesymu, mae’r dysgwr wedi dangos y gallu i
ddatrys problemau mewn cyd-destun bywyd go-iawn, gan ddod
o hyd i’r wybodaeth angenrheidiol i ddatrys problemau. Er
hynny, noder mai arian yw’r cyd-destun bob tro.

Llyfr
ysgrifennu
mathemateg
(Manon)

tudalennau 44-
47, 62-70, 76-85,
91-95

Mae tystiolaeth i ddangos  gallu’r dysgwr i dynnu ei gasgliad ei
hun, gan esbonio’r rhesymu sydd ar waith. Mae hyn yn sicr ar
Lefel 5, ond er mwyn cyrraedd safonau Lefel 6, mae angen i’r
dysgwr roi cyfiawnhad mathemategol dros ddulliau neu
gasgliadau.

“ tudalennau 62-
68, 69-72, 74-75,
76-86, 91-95

Ceir tystiolaeth brin o allu’r dysgwr i wneud mynegiadau
cyffredinol ei hun ar sail y dystiolaeth sydd ar gael.

“ tudalen 37

O fewn y llinyn rhif, gwelir tystiolaeth clir o waith ar Lefel 5,
gyda gwaith ategol ar Lefel 4.

Ceir tystiolaeth gadarn o allu’r dysgwr i ddefnyddio’r pedwar
gweithrediad, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau pen ac
ysgrifenedig, gan gynnwys galw i gof ffeithiau lluosi hyd at
10x10 (Lefel 4), i gefnogi’r gwaith ar luosi rhifau cyfan 3 digid â
2 ddigid. Mae hyn yn nodweddiadol o Lefel 5, gan gynnwys yng
nghyd-destun cyfrifo cyfaint ciwboidau.

“

tudalennau 8,
18-19, 55-56

Gwelir tystiolaeth gref o ddulliau rhannu rhifau cyfan, gan nodi
gweddillion ar ffurf ffracsiynau a degolion.

“ tudalennau 28-
29, 87-88

Mae’r dysgwr yn medru defnyddio ei ddealltwriaeth o werth lle
i luosi degolion, mewn cyd-destun cyfrifo arwynebedd
trionglau, a throsi unedau metrig.

“ tudalennau 7,
58-60

Mae peth tystiolaeth sy’ndangos  gallu’r  dysgwr i rannu
degolion â rhif cyfan, yng nghyd-destun graddfeydd a mapiau.

“ tudalennau 111-
112

Dangosir dealltwriaeth ddatblygol o rifau negyddol wrth drin
tymheredd a cheir peth tystiolaeth o adio rhifau negyddol yng
nghyd-destun tymheredd cymedrig, gyda rhifau mwy
nodweddiadol o lefel 5, eto gyda thymheredd.

Mae’r dysgwr yn gallu adio a thynnu rhifau negyddol er mwyn
darganfod cod.

“ tudalennau 39-
41, 100
tudalen 98

tudalen 97



Ceir tystiolaeth o allu’r dysgwr i wirio ei atebion trwy
amcangyfrif gan ddefnyddio brasamcanion wrth luosi rhifau
cyfan 2 ddigid a 3 digid.

“ tudalennau 8-9

Mae’r dysgwr yn medru cyfrifo rhannau canrannol o feintiau,
gan gynnwys yn ddi-gyfrifiannell
ac mewn cyd-destun trosi unedau

Mae’r dysgwr yn gallu cyfrifo un rhif fel canran o un arall, sy’n
nodweddiadol o Lefel 6.

Ceir tystiolaeth o ddefnyddio ffracsiynau syml i ddisgrifio
rhannau bras o un cyfan (Lefel 4), fel paratoad i drafod
cywerthedd ffracsiynau a chanrannau (Lefel 6).

Mae’r dysgwr yn gallu nodi ffracsiynau cywerth priodol er
mwyn lliwio rhannau o siâp a chyfrifo rhannau ffracsiynol syml
wrth drin siartiau cylch, ond mae diffyg tystiolaeth o allu’r
dysgwr i gyfrifo rhannau ffracsiynol o feintiau ar Lefel 5.

“ tudalennau 42-47
tudalen 66
tudalen 50

tudalennau 83-
84

tudalen 49

tudalen 48,
tudalennau 74-
75

Ceir awgrym o lunio fformiwla syml wrth i’r dysgwr geisio
darganfod y rheol ar gyfer peiriant rhif o wybod cyfres o
fewnbynnau ac allbynnau  yn ogystal â chyfrifo cyfaint ciwboid.

Mae tystiolaeth glir o ddefnyddio fformiwlâu syml sy’n cynnwys
un neu ddau weithrediad yng nghyd-destun cyfrifo arwynebedd
trionglau.

“ tudalen 61

tudalen 52

tudalennau 58-
60

O fewn y llinyn geometreg, mae tystiolaeth bod gan y
dysgwr wybodaeth gadarn o siapiau 2D wrth nodi nifer yr
ymylon a llinell cymesuredd mewn triongl hafalochrog, sgwâr,
petryal, pentagon a hecsagon.

Ceir peth tystiolaeth hefyd am drefn cymesuredd cylchdro
siapiau 2D.

Ceir triniaeth o adnabod a llunio rhwydi, sy’n rhan o raglen
astudio Blwyddyn 7; mae hyn yn nodweddu Lefel 5.

“ tudalen 36

tudalen 37

tudalennau 101-
104

Mae’r tystiolaeth yn dangos bod y dysgwr yn medru mesur
onglau yn fanwl, a’u llunio.

“ tudalennau 12-
15, 33-35

Mae tystiolaeth gref o allu’r dysgwr i ddefnyddio cyfesurynnau
ym mhob un o’r pedwar pedrant.

“ tudalennau 17,
30-33, 106.

O fewn y llinyn mesur, mae tystiolaeth o waith ar Lefelau 4 a
5, er bod diffygion o ran y dystiolaeth am Lefel 5.

“



Mae tystiolaeth glir o allu’r dysgwr i drosi unedau metrig,
ond prin iawn yw’r dystiolaeth sy’ndangos  gallu’r dysgwr i
drosi unedau metrau ac imperial, ac mae angen rhagor o
dystiolaeth i gadarnhau yr elfen hon o Lefel 5.

tudalennau 7, 50
tudalen 112

Ceir tystiolaeth bod y dysgwr yn medru amcangyfrif
mesuriadau yng nghyd-destun onglau i’w hamcangyfrif a’u
mesur. Serch hynny, mae diffyg tystiolaeth o allu’r dysgwr i
wneud amcangyfrifon synhwyrol o fesuriadau a ddefnyddir bob
dydd.

“ tudalen 35

Mae’r dysgwr yn medru cyfrifo arwynebedd trionglau.

Ar sail y gwaith yn cyfrifo cyfaint ciwboidau, mae yna dybiaeth
bod y dysgwr yn gallu cyfrifo arwynebedd petryal, ond nid oes
tystiolaeth i gadarnhau hyn.

“ tudalen 60

Ceir tystiolaeth o allu’r dysgwr i gyfrifo cyfaint trwy gyfri
ciwbiau, sy’n nodweddiadol o Lefel 4.

Mae tystiolaeth gref i ddangos bod dysgwr yn medru cyfrifo
cyfaint ciwboidau, gan ddefnyddio sgiliau lluosi di-gyfrifiannell
a dealltwriaeth o werth lle gyda degolion.

“ tudalennau 53-
54

tudalennau 55-
56
tudalen 56

Mae’r dysgwr yn gallu darllen graddfeydd oddi ar wrthrychau
go-iawn, megis sbidomedr a chlorian, ymhlith eraill, sydd
wedi’u torri’n rhaniadau syml.

Llunnir rhwydi hefyd wrth raddfa (ar bapur sgwariau).

“ tudalen 51

tudalen 103-104

O fewn y llinyn data, ceir tystiolaeth o waith y dysgwr ar Lefel
5, ond ni chynhwysir tystiolaeth i gwmpasu holl nodweddion y
gofynion, a dylid sicrhau cyfleoedd i gwrdd â’r rhain i gyd.

“

Mae’r dysgwr yn medru cyfrifo amrediad data arwahanol syml,
gan gynnwys rhifau negyddol yng nghyd-destun tymheredd.
Serch hynny, ni cheir tystiolaeth o gymharu dosraniadau.

“ tudalen 3
tudalen 41

Ceir tystiolaeth bod y dysgwr yn medru plotio graffiau llinell a
dehongli’r wybodaeth oddi wrtho.

Gwelir peth tystiolaeth o’r dysgwr yn nodi gwybodaeth syml
oddi ar siartiau cylch.

Mae’r dystiolaeth yn dangos  gallu’r dysgwr i gasglu data

“ tudalennau 39-
41

tudalennau 74-
75



arwahanol a llunio graff llinell; y mae’r ddau yn nodweddiadol o
Lefel 4, er bod y graff yn fwy cymhleth na gofynion y lefel hon.

tudalennau 109-
110

Ceir tystiolaeth o allu’r dysgwr i ddefnyddio geirfa syml sy’n
gysylltiedig â thebygolrwydd; mae hyn yn nodweddiadol o Lefel
4.
Er gwelir un enghraifft o nodi tebygolrwydd ar ffurf ffracsiwn,
yng nghyd-destun data siart cylch, mae tystiolaeth annigonol i
ddangos  gallu’r  dysgwr i ddefnyddio’r raddfa debygolrwydd o
0 i 1.

“ tudalen 73

tudalen 75

Ni cheir unrhyw dystiolaeth bod y dysgwr yn deall y gellir cael
canlyniadau gwahanol wrth ailadrodd arbrawf.

“

Lefel cyd-fynd orau: 5

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
enghreifftiau o allu’r dysgwr i gwblhau dulliau a ddysgwyd, mae tystiolaeth hefyd o gymhwyso’r
sgiliau hyn mewn cyd-destun, yn bennaf arian.

Ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, mae’r dysgwr yn sicr yn gweithio yn uwch na Lefel 4. Er gwaethaf
diffygion yn y dystiolaeth, yn enwedig yn llinynnau mesur a data, mae tystiolaeth o’r mwyafrif o feini
prawf Lefel 5, a honno’n dystiolaeth gref, gyda rhai agweddau Lefel 4 yn cefnogi’r gwaith hwnnw.
Felly’r dyfarniad cyd-fynd orau yw Lefel 5.


