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Perfformiad yr holl ymgeiswyr ar draws y cwestiynau

Teitl y cwestiwn N Sgôr gymedrig GS Marc uchaf Ff H Cynnig %
1 410 19.3 8.1 40 48.3 99.8
2 411 19.3 8.2 40 48.2 100
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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

Y Stori Fer

1. (i) Yn y stori, Angladd yn y Wlad, gan Ioan Kidd, mae’r awdur yn disgrifio angladd bachgen 
ifanc a gafodd ei lofruddio. Disgrifiwch y prif ddigwyddiadau yn y stori hon. [20]                               

 (ii) Dadansoddwch arddull y darn isod gan nodi unrhyw dechnegau y mae’r awdur yn eu 
defnyddio. [20]

  

ⓗ WJEC CBAC Cyf.

Morwyn oedd Martha yng nghartre meddyg, a’m gwaith innau oedd glanhau tŷ Mr 
Tremeer, y plisman, a gofalu am Peter, ei fab. A phob nos ar ôl cwpla yn y gwaith 
bydden ni’n dwy yn teithio gyda’n gilydd ar y bws llawn iawn adre o faestrefi’r gwynion 
yn y ddinas fawr. Gwneud pryd o fwyd wedyn ac eistedd mas tu fas wrth ochr yr hewl 
sych a llychlyd a siarad am y plant oedd ynon ni. Siarad am ein gwŷr. Siarad am 
ein dyheadau gwyllt. Dyddiau dedwydd oedd y dyddiau hynny. Dyddiau diniwed, a’r 
dyfodol heb ddigwydd. Nawr dim ond gorffennol sydd. O’r braidd bod yr un ohonon 
ni wedi meddwl, bymtheng mlynedd yn ôl, y buasai’n rhaid mynd i’r fath angladd yn 
y wlad.

Roedd hi’n angladd fwy na’r cyffredin, a hynny mewn cyfnod pan oedd pob angladd 
yn fawr. Wrth i ni gyrraedd y fynwent ar y bryn gallwn weld y lluoedd oedd wedi dod 
ynghyd, rhai i wylio, rhai i wylo a rhai i gladdu eu dicter a’u rhwystredigaeth yn y 
pridd. Ac o gwmpas y fynwent gallwn weld y lluoedd eraill yn ein herio a’n pryfocio 
â’u diffyg parch. Milwyr arfog mewn cerbydau arfog, plismyn arfog a’u cŵn, yn syllu, 
yn chwerthin, yn gwawdio â holl hunanhyder eu hil. A rhyngon ni a nhw roedd llygaid 
y byd. Rhyngon ni a nhw roedd y newyddiadurwyr a’r camerâu teledu, yn barod i 
dystiolaethu, ond yn ffaelu dylanwadu. Rhyngon ni a nhw roedd cyfandir o fwlch.







Sticky Note
Cryfderau:- Yn arddangos gwybodaeth eang a manwl-gywir o gynnwys y stori - y cymeriadau a’r digwyddiadau.- Wedi crynhoi ffeithiau perthnasol a’u cyflwyno’n gywir a chydlynus ac yn y drefn briodol.- Y mynegiant yn aeddfed, yn glir ac yn gywir.- Wedi saernïo’r gwaith yn fanwl ac yn gywir.- Yn arddangos amrywiaeth eang iawn o adnoddau iaith a gafael gadarn ar ramadeg a chystrawen.

Sticky Note
Dyfernir 20 marc: 10 am y cynnwys, 10 am y mynegiant.
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ADRAN A

Y Stori Fer

1. (i) Yn y stori, Angladd yn y Wlad, gan Ioan Kidd, mae’r awdur yn disgrifio angladd bachgen 
ifanc a gafodd ei lofruddio. Disgrifiwch y prif ddigwyddiadau yn y stori hon. [20]                               

 (ii) Dadansoddwch arddull y darn isod gan nodi unrhyw dechnegau y mae’r awdur yn eu 
defnyddio. [20]

  

ⓗ WJEC CBAC Cyf.

Morwyn oedd Martha yng nghartre meddyg, a’m gwaith innau oedd glanhau tŷ Mr 
Tremeer, y plisman, a gofalu am Peter, ei fab. A phob nos ar ôl cwpla yn y gwaith 
bydden ni’n dwy yn teithio gyda’n gilydd ar y bws llawn iawn adre o faestrefi’r gwynion 
yn y ddinas fawr. Gwneud pryd o fwyd wedyn ac eistedd mas tu fas wrth ochr yr hewl 
sych a llychlyd a siarad am y plant oedd ynon ni. Siarad am ein gwŷr. Siarad am 
ein dyheadau gwyllt. Dyddiau dedwydd oedd y dyddiau hynny. Dyddiau diniwed, a’r 
dyfodol heb ddigwydd. Nawr dim ond gorffennol sydd. O’r braidd bod yr un ohonon 
ni wedi meddwl, bymtheng mlynedd yn ôl, y buasai’n rhaid mynd i’r fath angladd yn 
y wlad.

Roedd hi’n angladd fwy na’r cyffredin, a hynny mewn cyfnod pan oedd pob angladd 
yn fawr. Wrth i ni gyrraedd y fynwent ar y bryn gallwn weld y lluoedd oedd wedi dod 
ynghyd, rhai i wylio, rhai i wylo a rhai i gladdu eu dicter a’u rhwystredigaeth yn y 
pridd. Ac o gwmpas y fynwent gallwn weld y lluoedd eraill yn ein herio a’n pryfocio 
â’u diffyg parch. Milwyr arfog mewn cerbydau arfog, plismyn arfog a’u cŵn, yn syllu, 
yn chwerthin, yn gwawdio â holl hunanhyder eu hil. A rhyngon ni a nhw roedd llygaid 
y byd. Rhyngon ni a nhw roedd y newyddiadurwyr a’r camerâu teledu, yn barod i 
dystiolaethu, ond yn ffaelu dylanwadu. Rhyngon ni a nhw roedd cyfandir o fwlch.







Sticky Note
Cryfderau:
- Yn arddangos gwybodaeth briodol o’r testun gan gyflwyno ffeithiau perthnasol yn gywir.
- Yn arddangos dealltwriaeth o’r prif gysyniadau.
Yn mynegi ei hun yn ddeallus, yn glir ac yn gywir.
- Yn arddangos amrywiaeth helaeth o adnoddau iaith a gafael dda iawn ar ramadeg.

Sticky Note
Dyfernir 12 marc: 5 am y cynnwys, 7 am y mynegiant.



Sticky Note
I godi marciau:Gellir sôn am:· Naws bersonol y mynegiant· Y disgrifiadau byw iawn· Y defnydd o dafodiaith – hyn yn cyfleu’r arddull bersonol, sgyrsiol· Y sefyllfaoedd byw a gweledol· Y cyflythrennu – dyddiau diniwed a’r dyfodol· Y darlun gwrthgyferbyniol yn yr ail baragraff wrth ddisgrifio’r angladd· Y gwrthgyferbyniad rhwng y galarwyr a’r plismyn a’r milwyr· Y rhestr berfenwau wrth ddisgrifio’r angladd – rhai i wylo, rhai i wylio a rhai i gladdu· Cydbwysedd y brawddegau olaf wrth ailadrodd yr arddodiad rhwng. Yr ailadrodd hyn yn effeithiol iawn wrth gloi’r paragraff· Y cyflythreniad effeithiol holl hunan hyder eu hil yn cyfleu surni’r adroddwraig· Y darlun dramatig iawn wrth ddisgrifio’r angladd yn yr ail baragraff yn ennyn ymateb y darllenydd.
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ADRAN B

Trawsieithu

2. Darllenwch yr erthygl ganlynol.

 Ysgrifennwch lythyr yn Gymraeg (tua 350 o eiriau) at olygydd cylchgrawn Cymraeg yn ymateb 
i’r erthygl. [40]

 Gan gyfeirio at y wybodaeth sydd yn yr erthygl dylech drafod:

 (a) y ffeithiau a’r ystadegau yn y darn;

 (b) eich ymateb chi i’r erthygl. 

 Ni ddylid cyfieithu’r testun.

 waste – gwastraff;
 million tonnes – miliwn tunell;
 to produce – cynhyrchu;
 Welsh Government – Llywodraeth Cymru;
 targets – targedau;
 reduce – gostwng;
 strategy – strategaeth;
 document – dogfen;
 launched – lansiwyd;
 prevent – atal;
 materials – deunyddiau;
 environment – amgylchedd;
 cardboard – cardbord;
 measures – mesurau;
 skills – sgiliau;
 resources – adnoddau;
 to support – cefnogi;
 sustainable development – datblygiad cynaliadwy;
 climate change – newid hinsawdd;
 authorities – awdurdodau;
 to reuse – ailddefnyddio;
 landfill – tomen sbwriel;
 milestone - carreg filltir;
 to publish - cyhoeddi;
 quality – ansawdd.

ⓗ WJEC CBAC Cyf.
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Recycling our waste

In Wales, over 17 million tonnes of waste is produced each year.

The Welsh Government has set high targets to make sure that Wales reduces its waste.

Waste targets for Wales are set out in Towards Zero Waste – the waste strategy document for 
Wales. It was launched in June 2010 and sets out targets:

 • recycling 52% of our waste this year
 • 70% by 2025 and
 • zero waste by 2050

We need to reduce the amount of waste by 1.5 per cent every year until 2050. We must also 
prevent the waste of materials which have the greater effect on the environment. These are: food 
waste, paper and cardboard, wood, metals and plastic.
The measures in Towards Zero Waste will:

 • create more green jobs and increase skills
 • help Wales become stronger in producing resources
 • support our sustainable development
 • reduce climate change

Between April 2011 and March 2012 Wales’ local authorities reused or recycled almost 800,000
tonnes of waste, a figure that was up 100,000 tonnes on the previous year. Meanwhile the amount
we sent to landfill fell to around 700,000 tonnes. Wales recycled more of its waste than it buried in
the ground. Wales is the only country in the UK to have reached this milestone.

The Welsh Government has published its End Destination Report which says what happens to
household recycling. Welsh people therefore get a better picture of where household goods have 
been sent. The quality is important as the materials put out are recycled into new products.

The Welsh Government believes that a high rate of recycling will help Wales in many ways.

ⓗ WJEC CBAC Cyf.

DIWEDD Y PAPUR
END OF PAPER









Sticky Note
Cryfderau:- Wedi deall cynnwys yr erthygl.- Yn mynegi ei hun yn aeddfed, yn glir ac yn gywir wrth drafod cynnwys yr erthygl ac wrth drawsieithu- Y gwaith wedi’i saernïo’n fanwl a gofalus. - Wedi rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf a chynulleidfa drwy amrywio’r arddull yn sensitif.- Yn mynegi barn yn hyderus ac yn rymus wrth drafod y ffeithiau.- Yn arddangos amrywiaeth eang iawn o adnoddau iaith a gafael gadarn ar ramadeg a chystrawen.

Sticky Note
Dyfernir 38 marc.



Sticky Note
I godi marciau:Angen: · Cywiro ambell lithriad treiglo ffordd da i gwneud · Cywiro ambell wall sillafu cymdaethasu
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CA5 


Adran A Y Stori Fer 


C.1 (i) Cyfanswm 20 marc (10 marc cynnwys: 10 marc mynegiant) 


Rhaid cyfeirio at gynnwys y stori gyfan – gellir disgwyl cyfeiriadau at y canlynol: 


 stori am angladd bachgen pymtheg oed a gafodd ei ladd gan filwyr yn Ne 
Affrica yng nghyfnod Apartheid; 


 adroddir y stori yn y person cyntaf gan wraig oedd yn ffrind i Martha, mam y 
bachgen sydd wedi’i ladd.  Mae hi a’i ffrindiau yn mynd i’r angladd; 


 mae hi’n cofio’r adeg pan oedd hi a Martha yn ffrindiau, yn disgwyl eu plant 
cyntaf ar yr un pryd ac yn teithio adref ar y bws gyda’i gilydd; 


 mae llawer yn yr angladd – galarwyr, heddlu, milwyr a newyddiadurwyr; 
 ar ddiwedd yr angladd mae saethu’n dechrau a channoedd yn cael eu 


harestio a meibion yr adroddwraig yn diflannu; 
 mae’r heddlu wedi mynd a’r meibion; 
 mae’r adroddwraig yn mynd i swyddfa’r heddlu i holi am y meibion; 
 roedd yn gweithio i ddyn pwysig yn yr heddlu, Mr Tremeer. Arferai ofalu am 


blentyn Mr Tremeer, Peter a nawr mae’n gofalu am fab Peter; 
 nid yw Mr Tremeer yn barod i helpu; 
 felly mae hi’n penderfynu cymryd baban bach Peter o’i gartre a’i roi i’w ffrind 


Martha a’i gadw yno tan i’w meibion gael eu rhyddhau.  
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CA5 


Adran A Y Stori Fer 


C.1 (ii) Cyfanswm 20 marc (10 marc cynnwys: 10 marc mynegiant) 


Yn y darn dan sylw gellir cyfeirio at: 


 y stori wedi’i hysgrifennu yn y person cyntaf – cysylltiad personol rhwng y 
darllenydd a’r adroddwraig; 


 naws bersonol i’r mynegiant; 
 gosod y cyd-destun ar ddechrau’r stori; 
 hyd y brawddegau’n amrywio; y brawddegau byrion yn cyfleu effaith 


ddramatig; 
 disgrifiadau byw iawn o’r sefyllfa a’r digwyddiad; 
 y defnydd o dafodiaith: hyn yn cyfleu’r arddull personol, sgyrsiol; 
 gallu’r awdur i lunio sefyllfa fyw a gweladwy; 
 cyflythrennu – dyddiau diniwed a’r dyfodol; 
 darlun gwrthgyferbyniol yn yr ail baragraff wrth ddisgrifio’r angladd; 
 yn gwrthgyferbynnu’r galarwyr gyda’r plismyn a’r milwyr; 
 rhestru berfenwau wrth ddisgrifio’r angladd: rhai i wylo, rhai i wylio a rhai i 


gladdu; 
 cyd-bwysedd y brawddegau olaf wrth ailadrodd yr arddodiad rhyngon ni a 


nhw; 
 yr ailadrodd hyn yn effeithiol iawn wrth gloi’r paragraff; 
 cyflythreniad effeithiol: holl hunanhyder eu hil yn cyfleu surni’r adroddwraig; 
 darlun dramatig iawn wrth ddisgrifio’r angladd yn yr ail baragraff yn ennyn 


ymateb y darllenydd. 


Disgwylir cyfeiriadau at enghreifftiau penodol yn y darn dan sylw. 
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ADRAN B Trawsieithu 
 


C.2 Cyfanswm 40 marc 
 


 Y prawf ydy pwyso a mesur a ydy'r ymgeiswyr wedi deall cynnwys yr erthygl 
Saesneg ac yn gallu defnyddio iaith yn y cywair priodol wrth ymateb ac wrth 
drawsieithu. 


 


 Yn y cwestiwn hwn disgwylir ymatebion i'r ddwy ran a pharodrwydd i ddatgan barn at 
y ffeithiau a nodir yn y darn. 


 


Gradd AA3 - Ysgrifennu 


A 


 
32-40 


 mynegi eu hunain yn aeddfed, yn glir ac yn gywir 
 saernïo'u gwaith yn fanwl a gofalus 
 rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf a chynulleidfa drwy amrywio'r 


arddull yn sensitif 
 mynegi barn yn hyderus ac yn rymus 
 arddangos amrywiaeth eang iawn o adnoddau iaith a gafael 


gadarn ar ramadeg a chystrawen 
 


B 


 


26-31 


 mynegi eu hunain yn ddeallus, yn glir ac yn gywir 
 cynllunio'u gwaith yn fanwl 
 rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf a chynulleidfa drwy amrywio'r 


arddull yn briodol 
 mynegi barn yn hyderus ac yn glir ac yn ei chefnogi â 


thystiolaeth berthnasol 
 arddangos amrywiaeth helaeth o adnoddau iaith a gafael dda 


iawn ar ramadeg a chystrawen. 
 


C 


 


20-25 


 mynegi eu hunain yn glir ac yn gywir 
 cynllunio gwaith yn ofalus 
 rhoi sylw i gywair drwy amrywio'r arddull 
 mynegi barn yn effeithiol ac yn ei chefnogi â thystiolaeth 


berthnasol 
 arddangos amrywiaeth o adnoddau iaith a gafael dda ar 


ramadeg a chystrawen 
 


D 


 


14-19 


 mynegi eu hunain yn glir ac yn gywir wrth ysgrifennu 
 cyflwyno gwaith yn eitha gofalus 
 arddangos ymwybyddiaeth o gywair, ffurf a chynulleidfa 
 mynegi barn ac yn ei chefnogi â rhesymau perthnasol 
 arddangos gafael dda ar adnoddau iaith, gramadeg a 


chystrawen 
 


E 


 


8-13 


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


gyflwyno gwaith 
 mynegi barn ac yn ei chefnogi â rhesymu dilys 
 defnyddio ystod o eirfa a phatrymau addas a pheth gafael ar 


ramadeg a chystrawen 
 


U 


 


0-7 


 bydd yr ymgeiswyr yn arddangos rhai o nodweddion cadarnhaol 
ymgeisydd gradd E ar adegau yn unig. 
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