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Perfformiad yr holl ymgeiswyr ar draws y cwestiynau

Teitl y cwestiwn N Sgôr gymedrig GS Marc uchaf Ff H Cynnig %
1 408 16.5 6.8 30 55 100
2 408 9.2 3.3 15 61.5 100
3 408 31.4 13.3 75 41.9 100
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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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3

ADRAN B

Barddoniaeth

3. Darllenwch yn ofalus y gerdd Hawl? gan Gwilym Morus ac yna atebwch y cwestiynau sy’n dilyn:

 Hawl?

 Pwy roddodd yr hawl
 i ddyn lofruddio anifail am sbort?

 Pwy roddodd yr hawl
 i ddyn gaethiwo anifeiliaid
 er ei bleser ei hun?

 Pwy roddodd yr hawl
 i ddyn ddifetha dyffrynnoedd hardd
 a chodi anghenfilod concrit
 yn eu lle?

 Pwy roddodd yr hawl
 i ni lygru’r tir a’r môr a’r awyr
 â’n budreddi ni?

 Pwy roddodd yr hawl 
 i ddyn gaethiwo a llofruddio’i frawd
 am yr hyn mae’n ei gredu?

 Pwy roddodd yr hawl
 i ddyn gwyn gaethiwo, casáu
 ac arteithio’r dyn du
 oherwydd lliw ei groen?

 Pwy roddodd yr hawl
 i ddyn edrych ar ferch
 a’i bychanu hi?

 Ac rwy’n dal i ofyn.....

 PWY roddodd yr hawl?

 Gwilym Morus               Y Lolfa

ⓗ WJEC CBAC Cyf.

Geirfa

Hawl – right
llofruddio – to murder
caethiwo – to keep captive
difetha – to destroy
dyffrynnoedd – valleys
anghenfilod – monsters
llygru – to pollute
â’n – with our
budreddi – filth
yr hyn – what
arteithio – to torture
bychanu – to belittle

oherwydd = achos
rwy’n dal = I’m still



4

(1383-01)

   
 

 (b) Dadansoddwch arddull y gerdd Hawl? ac esboniwch resymau’r bardd am ddefnyddio’r 
technegau hyn. [20]

   
 

 

DIWEDD Y PAPUR
END OF PAPER

ⓗ WJEC CBAC Cyf.







Sticky Note
Cryfderau:
- Wedi dadansoddi prif nodweddion arddull y gerdd gan gynnwys y mesur, yr odl, adeiladwaith y gerdd, cwestiynau rhethregol, ailadrodd, cyflythrennu, trosiad, berfau amrywiol, ynghyd â chynnwys enghreifftiau.
- Yn arddangos gwybodaeth eang a manwl-gywir o arddull y gerdd.
- Wedi crynhoi a deall ffeithiau perthnasol wrth drafod yr arddull.
- Wedi awgrymu rhesymau dros ddefnyddio’r gwahanol dechnegau.
- Yn mynegi ei hun yn aeddfed, yn glir ac yn gywir.
- Wedi saernïo’r gwaith yn ofalus.
- Yn datgan barn yn hyderus.
- Yn arddangos amrywiaeth eang iawn o adnoddau iaith a gafael gadarn ar ramadeg a chystrawen.

Sticky Note
Dyfernir 17 marc: 9 am y cynnwys, 8 am y mynegiant.



Sticky Note
I godi marciau, gellir:

- Ychwanegu at y defnydd o ddyfyniadau.
- Cywiro ambell wall treiglo e.e. iaith cymhleth, technegau wahanol, i wneud y gerdd mwy effeithiol. 
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Sticky Note
Cryfderau: 
- Yn arddangos gwybodaeth helaeth o nodweddion arddull y gerdd.
- Wedi crynhoi ffeithiau perthnasol wrth drafod yr arddull.
- Wedi awgrymu rhesymau dros ddefnyddio’r gwahanol dechnegau.
- Yn mynegi ei hun yn glir ac yn gywir.
- Wedi cyflwyno’r gwaith yn eithaf gofalus.
- Yn mynegi barn.
- Yn arddangos gafael dda ar adnoddau iaith, gramadeg a chystrawen. 

Sticky Note
Dyfernir 11 marc: 6 am y cynnwys, 5 am y mynegiant.



Sticky Note
I godi marciau, mae angen:

- cyfeirio a manylu mwy wrth drafod nodweddion penodol yr arddull, gan gynnwys y mesur, yr odl, adeiladwaith y gerdd a’r ailadrodd cyson.
- cynnwys dyfyniadau ac enghreifftiau. 
- cywiro’r mân wallau iaith: y gystrawen - bod mae, mae’r bob pennill, wedi roddodd, rydyn ni’n dim; treigladau - llawer o cwestiynau, y linell; sillafu - cwestiwnau.
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ADRAN B
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3. Darllenwch yn ofalus y gerdd Hawl? gan Gwilym Morus ac yna atebwch y cwestiynau sy’n dilyn:
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Geirfa

Hawl – right
llofruddio – to murder
caethiwo – to keep captive
difetha – to destroy
dyffrynnoedd – valleys
anghenfilod – monsters
llygru – to pollute
â’n – with our
budreddi – filth
yr hyn – what
arteithio – to torture
bychanu – to belittle

oherwydd = achos
rwy’n dal = I’m still
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 (c) Prif thema’r gerdd hon yw cyfrifoldeb yr unigolyn. Manylwch ar y thema hon trwy gyfeirio 
at unrhyw lenyddiaeth a ddarllenwyd neu lunyddiaeth a wyliwyd gennych sy’n ymdrin â’r 
un thema. [35]

DIWEDD Y PAPUR
END OF PAPER

ⓗ WJEC CBAC Cyf.









Sticky Note
Cryfderau:
- Yn croesgyfeirio’n gyson, yn briodol ac yn ystyrlon rhwng y gwahanol destunau a’r gerdd benodol, gan gynnwys enghreifftiau dilys
- Yn arddangos gwybodaeth fanwl o’r gwahanol destunau a astudiwyd.
- Wedi crynhoi a deall ffeithiau  perthnasol a’u cyflwyno’n gydlynus.
- Yn arddangos dealltwriaeth gadarn o’r gwahanol gysyniadau gan ddadansoddi’n ddeallus.
- Wedi datgan barn yn hyderus gan ymateb yn aeddfed ac yn dreiddgar.
- Wedi mynegi ei hun yn glir a chywir.
- Wedi saernïo’r gwaith yn fanwl a gofalus.
- Yn arddangos amrywiaeth eang iawn o adnoddau iaith a gafael gadarn ar ramadeg a chystrawen.

Sticky Note
Dyfernir 30 marc: 17 am y cynnwys, 13 am y mynegiant. 



Sticky Note
I godi marciau, gellir: 
- Ychwanegu at y testunau enghreifftiol wrth groesgyfeirio.



Sticky Note
I godi marciau, mae angen:
- Cywiro ambell fân wall iaith: treigladau - yn fwy drist; geirfa - enlistio; cystrawen- cymryd cyfrifoldeb o Gail.
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(b) 20 marc (10 marc cynnwys: 10 marc mynegiant) 


Disgwylir trafod nodweddion arddull y gerdd ynghyd â mynegi barn a'r 
effeithiolrwydd yr arddull a'r technegau arbennig. 


Gellir cyfeirio at y canlynol: 


 cerdd yn y wres rydd a’r bardd yn gofyn cyfres o gwestiynau 
rhethregol; 


 cerdd saith pennill a dwy linell annibynnol ar y diwedd; 


 penillion pedair llinell ac eithrio’r pennill cyntaf a’r ddwy linell ar y 
diwedd; 


 ni cheir odl; 


 ailadrodd y cwestiwn pwy roddodd yr hawl? 


 ceir cyfres o ddarluniau ymhob pennill heb fawr o ansoddeiriau; 


 trosiad: anghenfilod concrit; 


 cydbwysedd rhwng y penillion wrth i’r bardd restru cyfres o ferfenwau 


 y gyfres o gwestiynau drwy’r gerdd yn arwain at uchafbwynt yn y 
diwedd wrth i’r bardd ymbil am ateb; 


 neb yn ateb a theimlad sicr o rwystredigaeth ar ran y bardd wrth 
ddefnyddio’r gair PWY; 


 adeiladwaith syml i’r gerdd wrth i’r bardd ofyn cyfres o gwestiynau. 
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ADRAN B  Barddoniaeth 
 
C.3 Cyfanswm 75 marc 
 


 AA2 AA3 


(a) 10 10 


(b) 10 10 


(c) 20 (synoptig) 15 


Cyfanswm 40 35 


 
 (Meini prawf mewn print bras – asesu synoptig yn unig) 
 


Gradd AA2(a) a (b) Gradd AA3 (c) 


A 
 


(a) (b) 
8-10  


 
 


(c) 
16-20 


 arddangos gwybodaeth eang a 
manwl-gywir o'r testunau  


 crynhoi ffeithiau perthnasol ac yn 
dangos iddynt eu deall drwy eu 
cyflwyno'n gywir ac yn gydlynus 


 croesgyfeirio rhwng gwahanol 
agweddau'r pwnc yn ôl yr 
angen 


 arddangos dealltwriaeth gadarn 
o'r cysyniadau gan ddadansoddi 
ac ymresymu'n ddeallus 


 datblygu ac ehangu syniadau yn 
drefnus 


 defnyddio dyfyniadau yn gywir ac 
yn bwrpasol 


 cyflwyno dadleuon gwreiddiol 
gan ymateb yn aeddfed ac yn 
dreiddgar 


A 
 


(a) (b) 
8-10 


 
 


(c) 
12-15 


 mynegi eu hunain yn 
aeddfed, yn glir ac yn gywir 
mewn gwahanol 
sefyllfaoedd ac at wahanol 
ddibenion 


 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 
 


(a)(b) 
7 
 


(c) 
14-15 


 arddangos gwybodaeth fanwl o'r 
testun  


 crynhoi ffeithiau perthnasol ac yn 
dangos iddynt eu deall drwy eu 
cyflwyno'n gywir 


 croesgyfeirio rhwng gwahanol 
agweddau'r pwnc yn ôl yr 
angen 


 arddangos dealltwriaeth o'r 
cysyniadau gan ddadansoddi ac 
ymresymu'n ddeallus 


 datblygu ac ehangu'r syniadau yn 
drefnus 


 defnyddio dyfyniadau perthnasol 
 cyflwyno dadleuon gwreiddiol 


gan ymateb yn ddeallus 


B 
 


(a)(b) 
7 
 


(c) 
11 


 mynegi eu hunain yn 
ddeallus, yn glir ac yn gywir 
mewn gwahanol 
sefyllfaoedd ac at wahanol 
ddibenion 


 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 
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C 
 


(a) (b) 
6 
 


(c) 
12-13 


 arddangos gwybodaeth helaeth o'r 
testunau 


 crynhoi ffeithiau perthnasol a'u 
cyflwyno'n glir ac yn gydlynus 


 croesgyfeirio rhwng rhai o 
wahanol agweddau'r pwnc 


 arddangos dealltwriaeth o'r 
cysyniadau gan ymresymu'n 
effeithiol 


 datblygu ac ehangu'r prif 
syniadau'n drefnus 


 defnyddio dyfyniadau addas 
 cyflwyno dadleuon yn ddeallus ac 


yn ddychmygus 


C 
 


(a)(b) 
6 
 


(c) 
9-10 


 mynegi eu hunain yn glir ac 
yn gywir mewn gwahanol 
sefyllfaoedd ac at wahanol 
ddibenion 


 cynllunio'u gwaith yn ofalus 
 rhoi sylw i gywair, ffurf a 


chynulleidfa 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 
 


(a)(b) 
5 
 
 


(c) 
10-11 


 arddangos gwybodaeth briodol o'r 
testun gan gyflwyno ffeithiau 
perthnasol yn gywir 


 cyfeirio at rai o wahanol 
agweddau'r pwnc 


 arddangos dealltwriaeth o'r prif 
gysyniadau 


 datblygu ac ehangu rhai syniadau 
 defnyddio dyfyniadau addas ar 


adegau 
 cyflwyno rhai dadleuon yn 


synhwyrol 


D 
 


(a)(b) 
5 
 
 


(c) 
8 


 mynegi eu hunain yn glir ac 
yn gywir wrth ysgrifennu 
testunau gwahanol 


 cyflwyno gwaith yn eithaf 
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 
 


(a)(b) 
4 
 


(c) 
7-9 


 arddangos gwybodaeth o gynnwys 
testunau drwy gyflwyno ffeithiau 
perthnasol a chreu cymariaethau 


 cyfeirio at rai elfennau penodol yn 
y gweithiau a drafodir wrth 
ddatblygu syniadau 


 dyfynnu o'r testunau'n achlysurol 
 cyflwyno dadleuon yn syml 


E 
 


(a)(b) 
4 
 


(c) 
6-7 


 mynegi eu hunain yn glir ac 
yn gywir ar y cyfan wrth 
ysgrifennu testunau 
uniongyrchol 


 arddangos ymwybyddiaeth o 
drefn, dilyniant a chywair wrth 
gyflwyno gwaith 


 mynegi barn ac yn ei chefnogi 
â rhesymau dilys 


 defnyddio ystod o eirfa a 
phatrymau addas a pheth 
gafael ar ramadeg a 
chystrawen 


U 
 


(a)(b) 
0-3 


 
(c) 
0-6 


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


U 
 


(a)(b) 
0-3 


 
(c) 
0-5 


 bydd yr ymgeisydd yn 
arddangos rhai o nodweddion 
cadarnhaol ymgeisydd gradd 
E ar adegau yn unig 
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 (a) 20 marc (10 marc cynwys: 10 marc mynegiant) 
 


  Disgwylir cyfeiriadau at y ffeithiau canlynol: 
 


   cyfres o gwestiynau rhethregol ymhob pennill; 
 


   yn y pennill cyntaf cwestiwn syml yn gofyn pwy roddodd yr hawl i ddyn 
hela; 


 


   yn yr ail bennill y bardd yn holi am yr hawl i gadw anifeiliaid yn gaeth; 
 


   yn y trydydd pennill newid cywair ychydig: troi at y tirwedd a chyfeirio 
at adeiladu heolydd a phontydd; 


 


   yn y pedwerydd pennill dilyn yr un trywydd; y tro hwn llygru’r moroedd; 
 


   newid cywair eto yn y pumed pennill: trais yn erbyn cyd-ddyn 
oherwydd cred wahanol; 


 


   dilyn yr un trywydd yn y chweched pennill a thrais yn erbyn y dyn du – 
hiliaeth; 


 


   yn y pennill nesaf cyfeiriad at fychanu merched; 
 


   teimlad o rwystredigaeth ar ddiwedd y gerdd a’r bardd yn dal i chwilio 
am atebion. 


 


 (b) 20 marc (10 marc cynnwys: 10 marc mynegiant) 
 


  Disgwylir trafod nodweddion arddull y gerdd ynghyd â mynegi barn a'r 
effeithiolrwydd yr arddull a'r technegau arbennig. 


 


  Gellir cyfeirio at y canlynol: 
 


   cerdd yn y wres rydd a’r bardd yn gofyn cyfres o gwestiynau 
rhethregol; 


 


   cerdd saith pennill a dwy linell annibynnol ar y diwedd; 
 


   penillion pedair llinell ac eithrio’r pennill cyntaf a’r ddwy linell ar y 
diwedd; 


 


   ni cheir odl; 
 


   ailadrodd y cwestiwn pwy roddodd yr hawl? 
 


   ceir cyfres o ddarluniau ymhob pennill heb fawr o ansoddeiriau; 
 


   trosiad: anghenfilod concrit;  
 


   cydbwysedd rhwng y penillion wrth i’r bardd restru cyfres o ferfenwau 
 


   y gyfres o gwestiynau drwy’r gerdd yn arwain at uchafbwynt yn y 
diwedd wrth i’r bardd ymbil am ateb; 


 


   neb yn ateb a theimlad sicr o rwystredigaeth ar ran y bardd wrth 
ddefnyddio’r gair PWY; 


 
   adeiladwaith syml i’r gerdd wrth i’r bardd ofyn cyfres o gwestiynau. 
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 (c) 35 marc (20 marc cynnwys: 15 marc mynegiant) 
 
  Disgwylir croesgyfeirio at destunau penodol a ddarllenwyd neu a wyliwyd yn 


ystod y cwrs.  Rhaid bod yna gysylltiad clir â thema'r gerdd dan sylw.  Yn 
y cyswllt hwn y brif thema yw cyfrifoldeb yr unigolyn wrth geisio helpu pobl 
eraill. 


 
  Pa ddehongliad bynnag a geir neu drywydd a ddilynir rhaid cyfeirio at y 


gwahanol destunau yn y cwrs – y cerddi, ffilmiau, y ddrama, y storïau 
neu erthyglau penodol. 
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