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Perfformiad yr holl ymgeiswyr ar draws y cwestiynau

Teitl y cwestiwn N Sgôr gymedrig GS Marc uchaf Ff H Cynnig %
1 2034 4.5 0.9 5 90.5 99.8
2 1979 12.4 4.9 20 61.9 97.2
3 1978 5.9 3.6 15 39.6 97.1

QWC 2035 7.7 1.4 10 77.3 99.9
4 1952 14.8 3.6 20 73.9 95.8

QWC 1952 14.5 3.3 20 72.3 95.8
5 1933 3.7 1.9 10 36.7 94.9
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Sticky Note
Rhif y cwestiwn fel arfer

Sticky Note
Nifer yr ymgeiswyr sy’n ceisio ateb y cwestiwn

Sticky Note
Cyfrifir y sgôr gymedrig trwy adio sgorau'r ymgeiswyr unigol a'u rhannu â chyfanswm nifer yr ymgeiswyr. Os bydd yr ymgeiswyr i gyd yn cyflawni'n dda ar eitem arbennig, bydd y sgôr gymedrig yn agos at yr uchafswm marciau. I'r gwrthwyneb, os bydd ymgeiswyr yn gyffredinol yn cyflawni'n wael ar yr eitem bydd gwahaniaeth mawr rhwng y sgôr gymedrig a'r uchafswm marciau. Bydd cymharu'r marciau cymedrig yn syml yn dwyn sylw at yr eitemau hynny sy'n cyfrannu'n arwyddocaol at berfformiad cyffredinol yr ymgeiswyr. Fodd bynnag, gan nad oes i bob eitem yr un uchafswm marciau, arwydd rhannol yn unig o berfformiad ymgeiswyr a geir trwy gymharu'r cymedrau. Nid yw cael cymedrau cyfartal o anghenraid yn golygu perfformiad cyfartal. Os oes gan gwestiynau uchafswm marciau gwahanol, dylid defnyddio'r ffactor hygyrchedd i gymharu perfformiad.

Sticky Note
Mae'r gwyriad safonol yn mesur gwasgariad y data o gwmpas y sgôr gymedrig. Po fwyaf yw'r gwyriad safonol, mwyaf gwasgaredig (neu lai cyson) yw perfformiadau'r ymgeiswyr am yr eitem honno. Mae cynnydd yn y gwyriad safonol yn tueddu i fod yn arwydd o amrywiaeth gynyddol o blith ymgeiswyr, neu o bapur sy'n gwahaniaethu fwy, gan fod y marciau'n fwy gwasgaredig o gwmpas y canol. Mewn gwrthgyferbyniad, byddai gostyngiad yn y gwyriad safonol yn awgrymu bod mwy o unffurfiaeth ymhlith yr ymgeiswyr, neu bod llai o wahaniaethu ar y papur, gan fod marciau'r ymgeiswyr wedi'u clystyru fwy o gwmpas y canol.

Sticky Note
Uchafswm y marciau ar gyfer cwestiwn arbennig.

Sticky Note
Mae ffactor hygyrchedd eitem yn mynegi'r marc cymedrig fel canran o'r uchafswm marciau (Uchaf. Marciau) ac yn fesur o hygyrchedd yr eitem. Os yw'r marc cymedrig a enillir gan yr ymgeiswyr yn agos at yr uchafswm marciau, bydd y ffactor hygyrchedd yn agos at 100 y cant a'r eitem yn cael ei hystyried yn hygyrch iawn. Fodd bynnag, os yw'r marc cymedrig yn isel o'i gymharu ag uchafswm y sgôr, bydd y ffactor hygyrchedd yn fychan a'r eitem yn cael ei hystyried yn llai hygyrch i'r ymgeiswyr.

Sticky Note
Mae'r tabl, i bob eitem, yn dangos nifer (N) a chanran yr ymgeiswyr wnaeth roi cynnig ar y cwestiwn. Wrth gymharu eitemau ar y mesur hwn mae'n bwysig ystyried trefn ymddangos yr eitemau ar y papur. Os oes cyfanswm amser cyfyngedig i'r papur, mae'n bosibl na fydd gan rai ymgeiswyr ddigon o amser i gwblhau'r papur. Gall hyn olygu, yn ôl y mesur hwn, fod gan yr eitemau hynny sydd ar ddiwedd y papur ffigur datchwyddedig. Os nad ystyrir bod yr amser a ddyrannwyd am y papur yn ffactor arwyddocaol, gall canran isel olygu bod problemau hygyrchedd. Pan fydd ymgeiswyr yn cael dewis cwestiwn mae'r ystadegau'n dangos blaenoriaethau'r ymgeiswyr, ond dylanwad y polisi addysgu yn y ganolfan hefyd.
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ADRAN A

ⓗ WJEC CBAC Cyf.

Darllenwch y ddau ddarn ac yna atebwch y tri chwestiwn.

Darn Darllen 1: Her i siarad yr iaith tu allan i’r ysgol! 

Darn Darllen 2: Gwneud mwy dros y Gymraeg

•	 Darllenwch	y	darnau	darllen	a’r	cwestiynau	cyfan	yn	ofalus.	Yna,	atebwch	y	
 cwestiynau, gan ddefnyddio’r ffeithiau o’r darnau darllen yn unig.

•	 Wrth	ateb	dylech	roi	sylw	i	gywirdeb	iaith	a	mynegiant.	Rhoddir	hyd	at	10 marc yn 
 yr adran hon am ansawdd eich iaith a’ch mynegiant ar draws yr holl atebion.

2. Her i siarad yr iaith tu allan i’r ysgol! (Darn Darllen 1)
 Gwneud mwy dros y Gymraeg (Darn Darllen 2)

 Ar ôl darllen Darn Darllen 1 a Darn Darllen 2 ysgrifennwch adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth 
am sefyllfa’r iaith Gymraeg.

 Dylech gyfeirio at:

 • nifer/canran y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg

 • problemau a’r her sy’n wynebu’r iaith Gymraeg

 • cynlluniau a gweithgareddau i wella’r sefyllfa. [18]

 Ysgrifennwch ar ffurf adroddiad. [2]

  Defnyddiwch wybodaeth o’r ddau ddarn darllen yn unig.
  Dylech ddefnyddio eich geiriau eich hun.
  Dylech ysgrifennu rhwng un a dwy dudalen.
 [20]









Sticky Note
Mae'r cwestiwn yn gofyn i'r ymgeiswyr ddefnyddio'r wybodaeth o'r ddau ddarn darllen i ateb y cwestiwn. Y dasg yw ysgrifennu adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth am sefyllfa'r iaith Gymraeg, gan gyfeirio at y tri phwynt bwled a roddir yn y cwestiwn. Rhoddir 1 marc am bob pwynt hyd at 20 marc ar yr Haen Sylfaenol a 15 marc ar yr Haen Uwch. Disgwylir i ymgeiswyr gywain y wybodaeth o'r darnau darllen yn unig a'i ail gyflwyno ar ffurf adroddiad. Nid oes angen ymhelaethu'n ormodol na chyflwyno gwybodaeth o unrhyw ffynhonnell arall, neu ddefnyddio gormod ar ddychymyg. Tueddiad rhai, fel arfer, yw gorymadroddi wrth fynd i hwyl gyda'r ysgrifennu, ac ysgrifennu tudalennau yn ateb, er efallai bod digon o bwyntiau gwybodaeth wedi eu casglu yn barod, a thrwy hynny, gwastreffir amser sydd ei angen i ateb gweddill y cwestiynau.

Ni wobrwyir marciau penodol am iaith yn y cwestiwn hwn, ond fe ystyrir y meini prawf iaith ar gyfer pennu marc iaith Adran A (10 marc).





Sticky Note
Llwyddodd yr ymgeisydd hwn i ennill 12 marc am y pwyntiau gwybodaeth. Er hynny, mae i'w ganmol am gyflwyno'r wybodaeth yn glir. Tueddiad sydd yma, tua diwedd yr ateb, i fod yn greadigol ac i fynegi barn bersonol a chynnig awgrymiadau. Er bod hyn yn ddiddorol a rhesymol, ni fedrir gwobrywo unrhyw farciau, gan nad oes ffeithiau penodol o'r darnau darllen. Y neges, fel arfer, yw i gywain a chyflwyno gwybodaeth o'r darnau darllen yn unig. Hefyd, i sicrhau bod digon o ffeithiau'n cael eu cywain, i ennill 18 marc. Mae'r ymwybyddiaeth o ffurf yn briodol ac yn haeddu'r 2 farc, a cheir cyfanswm felly o 14 marc.







Sticky Note
Mae'r cwestiwn yn gofyn i'r ymgeiswyr ddefnyddio'r wybodaeth o'r ddau ddarn darllen i ateb y cwestiwn. Y dasg yw ysgrifennu adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth am sefyllfa'r iaith Gymraeg, gan gyfeirio at y tri phwynt bwled a roddir yn y cwestiwn. Rhoddir 1 marc am bob pwynt hyd at 20 marc ar yr Haen Sylfaenol a 15 marc ar yr Haen Uwch. Disgwylir i ymgeiswyr gywain y wybodaeth o'r darnau darllen yn unig a'i ail gyflwyno ar ffurf adroddiad. Nid oes angen ymhelaethu'n ormodol na chyflwyno gwybodaeth o unrhyw ffynhonnell arall, neu ddefnyddio gormod ar ddychymyg. Tueddiad rhai, fel arfer, yw gorymadroddi wrth fynd i hwyl gyda'r ysgrifennu, ac ysgrifennu tudalennau yn ateb, er efallai bod digon o bwyntiau gwybodaeth wedi eu casglu'n barod, a thrwy hynny, gwastreffir amser sydd ei angen i ateb gweddill y cwestiynau.

Ni wobrwyir marciau penodol am iaith yn y cwestiwn hwn, ond fe ystyrir y meini prawf iaith ar gyfer pennu marc iaith Adran A (10 marc).



Sticky Note
Dim ond 9 o bwyntiau o'r darnau darllen nododd yr ymgeisydd hwn, sy'n siomedig gan fod 18 o bwyntiau ar gael. Darn byr a ysgrifennwyd ganddo. Y neges yw sicrhau bod ymgeiswyr yn chwilio am 18 (Haen Sylfaenol ) o bwyntiau o'r darnau darllen. Llwyddodd yr ymgeisydd i ennill y 2 farc am ymwybyddiaeth o ffurf yr adroddiad.
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C.2 1 marc am bob ffaith hyd at 18 marc 
Rhaid cyfeirio at bob adran.  Dim ond unwaith y dylid gwobrwyo ffeithiau sy’n medru cael eu 
clustnodi i fwy nag un adran. 
 


 Darn Darllen 1– Her i siarad yr iaith 
tu allan i’r ysgol ! 


Darn Darllen 2 – Gwneud mwy dros y 
Gymraeg 


Nifer/canran  
y bobl sy’n 
gallu siarad 
Cymraeg 
 
 
1marc 
 n 
 
 


 Cyfeiriad at y Cyfrifiad 


 19%/562,000 yn siarad Cymraeg yn 
2011 


 20.8%/582,000 yn siarad Cymraeg 
yn 2011 


 Gostyngiad yn nifer y siaradwyr (llai) 


 Gostyngiad o 20,000 oddi ar 2001 


 18.5% yn siarad yr iaith yn 1991 


 20.8% yn siarad yr iaith yn 2001 


 Cynnydd / codi yn 2001 / sefyllfa 
wedi gwella 


 Dechrau’r ganrif ddiwethaf – bron i 
hanner poblogaeth Cymru yn siarad 
yr iaith 


 Gwybodaeth am y siroedd (gwaelod 
y dudalen – 1 marc hyd at 4 – un o 
bob adran – cynnydd / gostyngiad / 
canran uchaf / canran isaf) 


 Canlyniadau siomedig Cyfrifiad 2011 


Problemau 
a’r her sy’n  
wynebu’r iaith 
Gymraeg 
 
1marc 
p 


 Angen sicrhau (her) bod pobl ifanc 
yn siarad yr iaith tu allan i’r 
dosbarth (– her yn ôl y Prif 
Weinidog/Mr Carwyn Jones). 


 Pryder y PW fod ei blant ei hun yn 
siarad Saesneg â’i gilydd ac â’u 
ffrindiau. 


 PW yn dweud ei bod yn bwysig fod 
y llywodraeth yn cydweithio â’r 
Mentrau Iaith. 


 Gobaith Llywodraeth Cymru (yn 
2003) – cynyddu canran y 
siaradwyr o 5% erbyn 2011. 


 Gostyngiad cyson... llai o bobl yn 
siarad Cymraeg yn gyffredinol 


 Cymdeithasu’n electronig trwy gyfrwng y 
Gymraeg – trydar + neges destun (Her 
gan Fenter Iaith Sir Fflint). 


 Denu pobl i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau Cymraeg 


 Annog plant a rhieni i wrando ar stori 
Gymraeg 


Cynlluniau a 
gweithgaredd
au i wella’r 
sefyllfa 
1marc 
 c 


 Mae’n bwysig fod y llywodraeth yn 
cydweithio gyda’r mentrau iaith er 
mwyn hybu’r defnydd o’r Gymraeg. 


 Mentrau Iaith yn hyrwyddo’r defnydd o’r 
Gymraeg yn y gymuned/cynnal 
gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg 


 Nifer o fudiadau yn hybu’r Gymraeg 


 Enghreifftio o leiaf 2 fudiad yn cynnwys 
23 Menter Iaith 


 (Cyfres o) wyliau lleol yn cael eu trefnu 
gan y Mentrau Iaith  


 Enwi o leiaf 2 ŵyl i gael un marc 


 Gŵyl y Gwach + un ffaith 


 Cymeriad Selog (draig fach felen) –
cyflwyno rhaglen radio (gyda stori a 
chân) 


 Y wybodaeth yn y ‘sêr’ – hyfforddiant 
awyr agored, gwersi Cymraeg... un marc 
am bob seren 


 Diwrnod Shwmae – Su’mai –  


 Dechrau pob sgwrs yn Gymraeg 


 Cefnogaeth Cerys Matthews/Ben Davies 
 


2 farc am ymwybyddiaeth o ffurf adroddiad . 
Cyfanswm marciau cwestiwn 2 = 20 marc 





	2: 


