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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 1805 4.4 0.9 5 87.2 99.9
2 1803 12.8 2.8 15 85.5 99.8
3 1803 11.1 4.3 20 55.4 99.8

QWC 1805 5.7 1.3 10 56.6 99.9
4 1803 11.1 3.2 20 55.5 99.8

QWC 1803 10.3 3.3 20 51.3 99.8
5 1797 4.6 2.1 10 46.4 99.5
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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

 • pryder am yr iaith Gymraeg a’r her sy’n ei hwynebu

 • llwyddiant ac ymdrechion i hybu’r iaith. [13]

 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.
 [15]









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
Mae'r ymgeisydd wedi rhannu ei ateb yn 3 adran yn ôl y tri phwynt bwled yn y cwestiwn. Mae hyn yn fanteisiol, gan fod trefn bendant i'r ateb oherwydd hynny. Mae wedi cyflwyno digon o ffeithiau o'r ddau ddarn darllen i ennill y marciau llawn sef 13, ac wedi dangos ymwybyddiaeth o ffurf yr adroddiad ac felly'n haeddu'r 2 farc arall, ac felly gyda chyfanswm o 15 marc, y marc llawn. Mae wedi llwyddo i gywain a chyflwyno'r wybodaeth yn glir a chryno ac yn dangos dealltwriaeth o'r deunydd darllen.









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 7 o'r pwyntiau o'r darnau darllen y llwyddodd yr ymgeisydd hwn i'w nodi. Er ei fod wedi ysgrifennu'n eithaf helaeth a rhesymol, nid oes digon o bwyntiau penodol o'r darnau darllen. Mae yma fynegi barn bersonol yn ogystal, ac ni ellir gwobrwyo unrhyw bwyntiau yma. Y neges yw, sicrhau bod ymgeiswyr yn chwilio am 13 (Haen Uwch) o bwyntiau o'r darnau darllen. Mae yma ymwybyddiaeth o ffurf yr adroddiad ac felly enilla'r 2 farc am ffurf, gyda chyfanswm o 9 marc. 

Mae angen bod yn ofalus bod pwyntiau penodol o'r ddau ddarn darllen yn unig, sy'n cyfateb i'r 3 phwynt bwled yn y cwestiwn, yn cael eu nodi yn yr ateb.

Mae iaith a mynegiant yr ymgeisydd yn yr ateb hwn yn eithaf gwallus hefyd, ac ystyriwyd hynny yn y cyfanswm am iaith ar gyfer Adran A.
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C.2 1 marc am bob ffaith hyd at 13 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  
siarad  
Cymraeg 
 
 
1marc 
 n 


 Cyfrifiad 2001 – y tro cyntaf i ganran y 
siaradwyr Cymraeg ddangos cynnydd. 


 Hyd at 2 ffaith sy’n cyfeirio at ystadegau cyn 
2011 – hyd at 2 farc. 


 Bron hanner y boblogaeth yn siarad Cymraeg 
ar ddechrau’r ganrif. 


 Dirywiad (cyson) ers dechrau’r ganrif. 


 Nod yn 2003 oedd cynyddu’r canran sy’n  
siarad Cymraeg 5% erbyn 2011  


 Atal lleihad yn nifer y cymunedau lle mae’r 
Gymraeg yn iaith fyw bob dydd. 


 Canlyniadau Cyfrifiad 2011 – gostyngiad yn y 
siaradwyr Cymraeg yng Nghymru / llai o dros 
20,000 / 20.8% (yn 2001) > 19% (yn 2011). 


 Iaith ar drai yn y cadarnleoedd. 


 Cwymp yng Nghaerfyrddin, Ceredigion, 
Gwynedd, Môn ... (enwi o leiaf 2 i gael un marc) 
Cynnydd yng Nghaerdydd a Sir Caerffili ... 
ayyb. (Enwi o leiaf 2 i gael un marc)  


 30% o bobl dan 16 yn gallu siarad Cymraeg) 


 Canlyniadau siomedig 
Cyfrifiad 2011 


Pryder am y 
Gymraeg a’r 
her sy’n ei 
hwynebu 
 
1marc 
p 


 Prif Weinidog Cymru / Mr Carwyn Jones wedi 
dweud mai’r her nesaf i’r Gymraeg yw sicrhau 
bod pobl yn ei siarad y tu allan i’r dosbarth / â’u 
ffrindiau yn y gymuned 


 Prif Weinidog Cymru yn nodi fod ei blant ef yn 
siarad Saesneg â’i gilydd ac â’u ffrindiau. 


 Pwysig fod y llywodraeth yn cydweithio gyda 
Mentrau Iaith... 


 Angen gofyn cwestiynau... 


 Iaith ar drai yn y cadarnleoedd 


 Dirywiad cyson... 


 (Blogiwr) Carl Morris – dylai oedolion gymryd yr 
iaith o ddifri... 


 (Blogiwr ) Vaughan Roderick – ddim yn gyfnod i 
anobeithio a llaesu dwylo... tŵls yn y bocs...? 


 Llai nag un o bob 10 o bobl ym Merthyr, 
Blaenau Gwent a Chasnewydd yn siarad 
Cymraeg 


 Dim ond 45.6 ym Môn, 38.8 yng Ngheredigion 
a 32.8 yng Nghaerfyrddin yn siarad, darllen ac 
ysgrifennu – enwi unrhyw un i gael marc. 


 Cyn Brif Weithredwr 
Bwrdd yr Iaith yn dweud 
bod gormod o fentrau 
iaith – (angen uno). 


 Sian Lewis – Mentrau 
Iaith wedi datblygu 
oherwydd awydd pobl 
leol i weld cynnydd yn y 
defnydd o’r iaith 
Gymraeg... 


 Cymdeithasu’n electronig 
trwy gyfrwng y Gymraeg 
(trydaru ac anfon neges 
destun) (Her gan Fenter 
Iaith Sir Fflint) 


 Pwysig fod y Gymraeg yn 
cael ei defnyddio ym 
mhob agwedd o’n bywyd.  
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Llwyddiant ac 
ymdrechion i 
hybu’r iaith 
 
1marc 
 ll 


 Ddim yn ddarlun anobeithiol 


 Enillion pwysig wedi eu gwneud dros y 
50 mlynedd diwethaf  


 Statws, maes addysg, pwerau i 
weithredu’n ymarferol, newid agwedd 
(hyd at 2 i gael marc) 


 Blogiwr Vaughan Roderick – ddim yn 
gyfnod i anobeithio na llaesu dwylo  


 Yng Nghaerdydd – dros 4,000 yn fwy o 
bobl yn medru siarad yr iaith erbyn 2011 


 Yn Sir Caerffili – 1,000 yn fwy o bobl yn 
gallu siarad Cymraeg yn 2011 o 
gymharu â 2001 


 30% o bobl dan 16 oed yn gallu siarad 
Cymraeg 


 Nifer o fudiadau yn hybu’r Gymraeg 
mewn sawl ardal, er enghraifft yr Urdd, 
Clybiau Ffermwyr Ifanc, Clybiau 
Ieuenctid a’r Mentrau Iaith (enghreifftio 
unrhyw ddau i gael un marc). 


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


 Mentrau Iaith yn trefnu gwyliau i ddenu 
pobl i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau  


 Rhestr o wyliau a drefnir gan y 
Mentrau Iaith (enwi 2 ŵyl i gael un 
marc) 
- Gŵyl y Gwach + enwi un ffaith o’r 


poster 
- Cyn Brif Weithredwr Bwrdd yr Iaith 


(Meirion Prys Jones) yn cydnabod 
pwysigrwydd y Mentrau Iaith o ran 
hyrwyddo’r iaith / Cyn Brif 
Weithredwr Bwrdd yr Iaith yn dweud 
bod y Mentrau Iaith yn un o’r 
datblygiadau pwysicaf dros y 
chwarter canrif diwethaf o ran 
hyrwyddo’r iaith 


- Mentrau Iaith Cymru wedi mynnu 
parhau’n lleol er mwyn llwyddo 


- Sian Lewis (o Fenter Iaith Caerdydd) 
yn dweud ei bod wedi datblygu 
oherwydd awydd pobl leol i weld 
cynnydd yn y defnydd o’r Gymraeg... 


- Hydref 15, 2013 - Diwrnod Shwmae 
Su'mae? 


- Llu o weithgareddau ledled Cymru – 
skype, gweithdai rap efo Aneirin 
Karadog; beatbocsio efo Mr 
Phormula, Ed Holden (enwi dau hyd 
at 2 farc) 


- Cerys Matthews / Ben Davies yn 
cefnogi 


- Dechrau pob sgwrs yn Gymraeg 
- Rhoi cymorth a chyngor i unigolion / 


mudiadau  / busnesau 


2 farc am ymwybyddiaeth o ffurf adroddiad. 
 


  Cyfanswm marciau cwestiwn 2 = 15 marc 
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