
Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC 2014

TAG Cymraeg Ail Iaith CA3 1383-01

Perfformiad yr holl ymgeiswyr ar draws y cwestiynau

Teitl y cwestiwn N Sgôr gymedrig GS Marc uchaf Ff H Cynnig %
1 614 9.7 5 20 48.5 100
2 614 12.8 4.7 20 63.8 100
3 614 8.3 4.5 20 41.5 100
4 611 19.9 12.3 60 33.2 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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(1383-01)

ADRAN A

Defnyddio’r Iaith

1. Lluniwch frawddegau (un frawddeg yr un) i ddangos yn eglur ystyr y priod-ddulliau a’r geiriau 
tebyg canlynol:  [20]

 (i) gair am air

 (ii) o’r golwg

 (iii) a’i wynt yn ei ddwrn

 (iv) unwaith ac am byth

 (v) o ddrwg i waeth

 (vi) arllwys y glaw

 (vii) ar ei phen ei hun

 (viii) ail law

 (ix) Cymru

 (x) Cymry

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ⓗ WJEC CBAC Cyf.





Sticky Note
Ystyr a defnydd y gair Cymry yn gywir (1 marc); gwall cystrawennol mae’n llawer (colli ½ marc); gwall treiglo o Cymry (colli ½ marc).

Sticky Note
Ystyr a defnydd y gair Cymru yn eglur (1 marc); gwall treiglo i Gorllewin (colli ½ marc); gwall cystrawennol y haf (colli ½ marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur (1 marc); gwall cystrawennol prynu y (colli ½ marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur (1 marc); gwall cystrawennol rhaid i hi (colli ½ marc); gwall treiglo mynd (colli ½ marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur (1 marc); dau wall cystrawennol ddim yn eisiau, eisiau i (colli ½ marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur a’r frawddeg yn gywir (2 farc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur a’r frawddeg yn gywir (2 farc).

Sticky Note
Nid yw ysytyr y priod-ddull yn hollol glir (0 marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur (1 marc); gwall treiglo trwy (colli ½ marc); dau wall cystrawennol trwy y, bydda i’n (colli ½ marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur a’r frawddeg yn gywir (2 farc).





Sticky Note
Ystyr a defnydd y gair Cymry yn gywir (1 marc).

Sticky Note
Ystyr a defnydd y gair Cymru yn gywir (1 marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur (1 marc); gwall cystrawennol prynais i y ffrog 
(colli ½ marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur (1 marc); gwall treiglo i’r barti (colli ½ marc).

Sticky Note
Heb ddilyn cyfarwyddyd y cwestiwn - defnyddir dwy frawddeg (0 marc).  

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur (1 marc); dau fân wall: gwall treiglo mae’r gar, gwall sillafu tori (colli ½ marc).

Sticky Note
Heb ddilyn cyfarwyddyd y cwestiwn - defnyddir dwy frawddeg (0 marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur (1 marc); gwall treiglo y fachgen (colli ½ marc); gwall cystrawennol colli y bws (colli ½ marc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur a’r frawddeg yn gywir (2 farc).

Sticky Note
Ystyr y priod-ddull yn eglur (1 marc); dau fân wall: gwall treiglo dysgais i gwaith, gwall sillafu llaffar (colli ½ marc).
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3. Gan ysgrifennu’n bersonol, disgrifiwch unrhyw amser pan oeddech chi’n hapus iawn ar ôl 
cael newyddion da. [20]

 Ysgrifennwch tua un ochr tudalen.

 Gallwch sôn:
	 • eich bod wedi llwyddo mewn arholiad
 • eich bod wedi derbyn gwahoddiad gan ffrind i fynd ar wyliau 
 •	 eich	bod	wedi	derbyn	tocyn	i	fynd	i	gyngerdd	i	glywed	grŵp	pop.

 Cofiwch ddisgrifio’r profiad yn ofalus. Rhoddir marciau am ysgrifennu’n gywir. Cynlluniwch  
eich gwaith yn ofalus cyn dechrau.

ⓗ WJEC CBAC Cyf.





Sticky Note
I godi’r marc, mae angen:

cywiro’r gwallau treiglo 
- newydd dod 
- am pythefnos
- tan dau yn y bore
- am troi
- canlyniadau drwg
- y blwyddyn
- i casglu

Sticky Note
Cryfderau:
- wedi dilyn cyfarwyddiadau’r testun yn union wrth ddatgan y profiad.
- y mynegiant yn aeddfed, yn glir ac yn gywir.  
- y gwaith wedi’i saernïo’n fanwl a gofalus: defnydd da iawn o baragraffau wrth ymateb i’r testun.
- yn rhoi sylw gofalus i gywair drwy amrywio’r arddull yn sensitif.
- yn arddangos amrywiaeth eang iawn o adnoddau iaith a gafael gadarn ar ramadeg a chystrawen.

Sticky Note
Dyfernir 17 marc, sef gradd A, i’r ymgeisydd hwn.





Sticky Note
I godi’r marc, mae angen:	

cywiro’r gwallau cystrawennol
- bod rhedais
- bod gallwn i ddim
- ddim yn wneud 
- gyda ei theulu
- roedd e’n y newyddion
- bod bydd e’n 
- baswn i hapus
- roeddwn i’n mor
- roeddwn i’n yn ysgol

cywiro’r gwallau berfol
- ffonais
- meddylais
- chafon ni

cywiro’r gwallau treiglo
- pan derbyniais
- i Llundain
- gallwn i gweld
- fy bywyd
- hoffwn i cwrdd

Sticky Note
Cryfderau:
- yn ymateb yn briodol i’r testun.
- y mynegiant yn eithaf clir a chywir. 
- y gwaith wedi’i gynllunio’n eithaf gofalus.
- yn arddangos ymwybyddiaeth o gywair.
- yn arddangos gafael dda ar adnoddau iaith, gramadeg a chystrawen.

Sticky Note
Dyfernir 11 marc, sef gradd D, i'r ymgeisydd hwn. 
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TAG CYMRAEG AIL IAITH – CA3 


Haf 2014 


Adran A – Defnyddio’r Iaith 


C.1 Cyfanswm 20 marc (10 x 2 = 20) 


2 farc am bob brawddeg sydd yn dangos yn eglur ystyr a defnydd yr eitemau ac yn 
berffaith gywir o ran cywirdeb iaith. 


1 marc os dangosir yn eglur ystyr a defnydd yr eitemau, ond cosbir ½ marc am fân 
wallau iaith (treiglo, sillafu, atalnodi) yn ogystal â ½ marc am wallau cystrawennol. 


0 marc os nad yw’r ystyr yn hollol glir. 


Dylid defnyddio’r symbolau canlynol wrth farcio’r cwestiwn hwn: 


 uwchben y priod-ddull cywir
x  uwchben priod-ddull anghywir 
/\ /\ /\  o dan wall cystrawennol e.e. patrwm, berf, arddodiad, rhagenw, y fannod 


o o amgylch gwall treiglo 


_ o dan fân wallau e.e. sillafu, atalnodi, gair anghywir 
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C.3 Cyfanswm 20 marc 
 
 Bwriad y cwestiwn hwn ydy profi a ydy’r ymgeiswyr yn gallu ysgrifennu’n bersonol ar 


bwnc penodol gan arddangos y gallu i ddefnyddio iaith yn y cywair priodol. 
 
  


A 
16-20 


 


● mynegi eu hunain yn aeddfed, yn glir ac yn gywir 
● saernïo'u gwaith yn fanwl a gofalus 
● rhoi sylw gofalus i gywair drwy amrywio'r arddull yn sensitif 
● arddangos amrywiaeth eang iawn o adnoddau iaith a gafael 


gadarn ar ramadeg a chystrawen 


B 
14-15 


 


● mynegi eu hunain yn ddeallus, yn glir ac yn gywir 
● cynllunio'u gwaith yn fanwl  
● rhoi sylw gofalus i gywair drwy amrywio'r arddull yn briodol 
● arddangos amrywiaeth helaeth o adnoddau iaith a gafael dda 


iawn ar ramadeg a chystrawen 


C 
12-13 


 


● mynegi eu hunain yn glir ac yn gywir 
● cynllunio gwaith yn ofalus 
● rhoi sylw i gywair drwy amrywio'r arddull 
● arddangos amrywiaeth o adnoddau iaith a gafael dda ar 


ramadeg a chystrawen 


D 
10-11 


 


● mynegi eu hunain yn eithaf clir a chywir 
● cynllunio gwaith yn eithaf gofalus 
● arddangos ymwybyddiaeth o gywair 
● arddangos gafael dda ar adnoddau iaith, gramadeg a 


chystrawen 


E 
7-9 


 


● mynegi eu hunain yn glir ac yn gywir ar y cyfan 
● arddangos ymwybyddiaeth o drefn, dilyniant a chywair wrth 


gyflwyno gwaith 
● defnyddio ystod o eirfa a phatrymau addas a pheth gafael ar 


ramadeg a chystrawen 


U 
0-6 


● Bydd yr ymgeiswyr yn arddangos rhai o nodweddion cadarnhaol 
ymgeisydd gradd E ar adegau yn unig 
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