
Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC 2015

TAG CYMRAEG AIL IAITH 1383 CA3

Perfformiad yr holl ymgeiswyr ar draws y cwestiynau

Teitl y cwestiwn N Sgôr gymedrig GS Marc uchaf Ff H Cynnig %
1 582 7.4 4.5 20 37 99.5
2 585 11.3 4.7 20 56.3 100
3 584 8 5.3 20 40.2 99.8
4 584 15.5 12 60 25.9 99.8
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TAG CYMRAEG AIL IAITH 1383 CA3 

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 B 
 
Barddoniaeth 
 
C.4 Cyfanswm 60 marc 
 
 Bydd yr ymgeiswyr yn: 
 


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


 
 


(a) (b) 
12-15 


 
 


(c) 
 


8-10 


 arddangos gwybodaeth 
fanwl o'r detholiad 


 gosod darn o'r gerdd yn 
ei gyd-destun llenyddol 
yn fanwl gywir 


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


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


 datblygu ac ehangu 
syniadau yn drefnus 


 defnyddio dyfyniadau'n 
bwrpasol 


 cyflwyno dadleuon 
gwreiddiol gan ymateb 
yn aeddfed 


 
 


(a)(b) 
5 
 
 


(c) 
8-10 


 


 mynegi eu hunain yn 
ddeallus, yn glir ac yn gywir  


 cynllunio eu gwaith yn fanwl a 
gofalus 


 rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf 
a chynulleidfa drwy amrywio'r 
arddull yn briodol 


 mynegi barn yn glir ac yn 
cefnogi'r farn honno trwy 
resymu craff 


 arddangos amrywiaeth eang o 
adnoddau iaith a gafael dda 
iawn ar ramadeg a 
chystrawen 


 
 


(a) (b) 
11 
(c) 
7 


 arddangos gwybodaeth 
dda o'r detholiad 


 gosod darn o'r gerdd yn 
ei gyd-destun llenyddol 
yn gywir 


 crynhoi ffeithiau 
perthnasol a'u 
cyflwyno'n gywir a 
chydlynol 


 arddangos dealltwriaeth 
o'r cysyniadau gan 
ymresymu'n ddeallus 


 datblygu ac ehangu'r prif 
syniadau yn drefnus 


 defnyddio dyfyniadau 
perthnasol 


 cyflwyno dadleuon 
deallus gan ymateb yn 
briodol 


 
 


(a)(b) 
4 


(c) 
7 
 


 mynegi eu hunain yn glir ac 
yn gywir  


 cynllunio'u gwaith yn ofalus 


 rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf 
a chynulleidfa drwy amrywio'r 
arddull  


 mynegi barn yn glir ac yn ei 
chefnogi â rhesymau 
perthnasol 


 arddangos amrywiaeth 
helaeth o adnoddau iaith a 
gafael dda ar ramadeg a 
chystrawen 
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(a) (b) 
9-10 
(c) 
6 


 arddangos gwybodaeth 
helaeth o'r detholiad 


 arddangos dealltwriaeth 
helaeth o gyd-destun  darn 
o'r gerdd 


 crynhoi ffeithiau perthnasol 
a'u cyflwyno'n gywir  


 arddangos dealltwriaeth o'r 
prif gysyniadau  


 datblygu'r prif syniadau'n 
drefnus 


 defnyddio dyfyniadau 
addas 


 cyflwyno dadleuon yn 
ddeallus  


 
 


(a)(b) 
3 


(c) 
6 


 mynegi eu hunain yn glir ac yn 
gywir wrth ysgrifennu  


 cynllunio'u gwaith yn ofalus 


 rhoi sylw i gywair, ffurf a 
chynulleidfa drwy amrywio peth ar 
yr arddull 


 mynegi barn yn effeithiol ac yn ei 
chefnogi â rhesymau perthnasol 


 arddangos amrywiaeth o adnoddau 
iaith a gafael eithaf da ar ramadeg 
a chystrawen 


 
 


(a) (b) 
8 


(c) 
5 


 arddangos gwybodaeth o'r 
detholiad gan gyflwyno 
ffeithiau perthnasol yn gywir 


 arddangos peth 
dealltwriaeth o gyd-destun 
darn o'r gerdd 


 arddangos peth 
dealltwriaeth o'r prif 
gysyniadau  


 datblygu rhai syniadau 


 defnyddio dyfyniadau 
addas ar adegau 


 cyflwyno rhai dadleuon yn 
synhwyrol 


 
 


(a)(b) 
2 


(c) 
5 
 


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


 cyflwyno'u gwaith yn drefnus 


 arddangos peth ymwybyddiaeth o 
gywair, ffurf a chynulleidfa  


 mynegi barn yn uniongyrchol ac yn 
ei chefnogi â rhesymau 


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


 
 


(a) (b) 
6-7 
(c) 
4 


 arddangos gwybodaeth o 
gynnwys y detholiad drwy 
gyflwyno rhai ffeithiau 
perthnasol 


 egluro rhai agweddau o 
gyd-destun darn o'r gerdd 


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


 dyfynnu o'r testunau'n 
achlysurol 


 cyflwyno dadleuon yn syml 
iawn 


 
(a)(b) 


1 
(c) 
4 
 


 mynegi eu hunain yn glir ar y cyfan 
wrth ysgrifennu testun uniongyrchol 


 arddangos peth ymwybyddiaeth o 
drefn, dilyniant a chywair wrth 
gyflwyno gwaith 


 mynegi barn gan gynnig rhesymau 
uniongyrchol 


 defnyddio ystod o eirfa a 
phatrymau addas 


 
 


(a) (b) 
0-5 
(c) 
0-3 


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


 
 


(a)(b) 
0 


(c) 
0-3 


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


 


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


 /\ /\ /\  o dan wall cystrawennol  


 o o amgylch gwall treiglo 


 _ o dan fân wallau  
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20 marc 
 


 Yn y pennill cyn y dyfyniad: 


 mwynhad diwrnod y gêm genedlaethol 


 mae’n hawdd bod yn Gymro ar ddiwrnod tebyg i hyn – pawb yn bloeddio a phawb yn 
cario baneri lliwgar  


 am i’r tîm fod yn ddyfeisgar ac yn gyflym ac i drechu’r gelyn, sef, Saeson ac i’r dorf 
godi cân (Calon Lân) 


 dymuniad y bardd i’r tîm (y pymtheg) fod yn ddewr. 
 


 Yn y penillion ar ôl y dyfyniad: 


 peth hawdd yw bod yn Gymry undydd 


 pwysleisir dymuniad y bardd yn y pennill olaf; mae ar Gymru ein heisiau yn gyson nid 
yn unig wrth gefnogi’r tîm cenedlaethol am awr fer ar faes bach a chyfyng. 


 


 Yn y dyfyniad dan sylw: 


 rydyn ni’n wamal wrth gefnogi Cymru 


 mae’n bwysig ein bod yn trosglwyddo emosiwn a chyffro’r maes i’n bywyd bob dydd 
fel Cymry 


 newid cywair yn y pedwerydd pennill - rydyn ni’n cefnogi ein gwlad ar y maes 
chwaraeon ond nid ydym yn fodlon pleidleisio dros Gymru 


 rydyn ni’n cefnogi’r tîm ond nid gwŷr y balot. 
 


20 marc 
 


 cerdd gaeth – y llinellau’n cynganeddu 


 tri phennill a’r tair llinell ymhob pennill yn odli 


 cri o’r galon wrth iddo gyfarch ei wlad – ‘wlad’ ond teimlad o anobaith yn y gair ‘o’ 


 gwrthgyferbyniad rhwng hogiau a gwŷr 


 delwedd o fwnci 


 cenhinen yn symbol o Gymru 


 ailadrodd y gair 'eisiau' 


 gellir disgwyl cyfeiriad at sŵn y gynghanedd yn y penillion ac at effaith hyn 


 defnyddio cyflythreniad arbennig i gyfleu neges a dymuniad y bardd. 
 
 (c) 20 marc 
 
  Disgwylir ymateb personol gan gyfeirio at destun y gerdd, sef, Cymru. 
  Ni ddylid ailadrodd y cynnwys na’r arddull. 
  


































Sticky Note

Dyfarnwyd 13 allan o 20.







Sticky Note

Cryfderau· Yn trafod y cwestiwn yn gytbwys ar y cyfan wrth ystyried manteision mynd i brifysgol· Yn mynegi ei hun yn glir a chywir ar y cyfan· Yn arddangos amrywiaeth o adnoddau iaith a gafael dda ar gystrawen



Sticky Note

I godi’r marc dylid:· datblygu rhai sylwadau wrth drafod manteision prifysgol· osgoi rhai sylwadau amherthnasol, er enghraifft, trafod y swydd ran-amser a gwaith ysgol · osgoi gwallau treiglo’n benodol a mân wallau cystrawennol
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ADRAN B 
 
Barddoniaeth 
 
C.4 Cyfanswm 60 marc 
 
 Bydd yr ymgeiswyr yn: 
 


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


 
 


(a) (b) 
12-15 


 
 


(c) 
 


8-10 


 arddangos gwybodaeth 
fanwl o'r detholiad 


 gosod darn o'r gerdd yn 
ei gyd-destun llenyddol 
yn fanwl gywir 


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


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


 datblygu ac ehangu 
syniadau yn drefnus 


 defnyddio dyfyniadau'n 
bwrpasol 


 cyflwyno dadleuon 
gwreiddiol gan ymateb 
yn aeddfed 


 
 


(a)(b) 
5 
 
 


(c) 
8-10 


 


 mynegi eu hunain yn 
ddeallus, yn glir ac yn gywir  


 cynllunio eu gwaith yn fanwl a 
gofalus 


 rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf 
a chynulleidfa drwy amrywio'r 
arddull yn briodol 


 mynegi barn yn glir ac yn 
cefnogi'r farn honno trwy 
resymu craff 


 arddangos amrywiaeth eang o 
adnoddau iaith a gafael dda 
iawn ar ramadeg a 
chystrawen 


 
 


(a) (b) 
11 
(c) 
7 


 arddangos gwybodaeth 
dda o'r detholiad 


 gosod darn o'r gerdd yn 
ei gyd-destun llenyddol 
yn gywir 


 crynhoi ffeithiau 
perthnasol a'u 
cyflwyno'n gywir a 
chydlynol 


 arddangos dealltwriaeth 
o'r cysyniadau gan 
ymresymu'n ddeallus 


 datblygu ac ehangu'r prif 
syniadau yn drefnus 


 defnyddio dyfyniadau 
perthnasol 


 cyflwyno dadleuon 
deallus gan ymateb yn 
briodol 


 
 


(a)(b) 
4 


(c) 
7 
 


 mynegi eu hunain yn glir ac 
yn gywir  


 cynllunio'u gwaith yn ofalus 


 rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf 
a chynulleidfa drwy amrywio'r 
arddull  


 mynegi barn yn glir ac yn ei 
chefnogi â rhesymau 
perthnasol 


 arddangos amrywiaeth 
helaeth o adnoddau iaith a 
gafael dda ar ramadeg a 
chystrawen 
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(a) (b) 
9-10 
(c) 
6 


 arddangos gwybodaeth 
helaeth o'r detholiad 


 arddangos dealltwriaeth 
helaeth o gyd-destun  darn 
o'r gerdd 


 crynhoi ffeithiau perthnasol 
a'u cyflwyno'n gywir  


 arddangos dealltwriaeth o'r 
prif gysyniadau  


 datblygu'r prif syniadau'n 
drefnus 


 defnyddio dyfyniadau 
addas 


 cyflwyno dadleuon yn 
ddeallus  


 
 


(a)(b) 
3 


(c) 
6 


 mynegi eu hunain yn glir ac yn 
gywir wrth ysgrifennu  


 cynllunio'u gwaith yn ofalus 


 rhoi sylw i gywair, ffurf a 
chynulleidfa drwy amrywio peth ar 
yr arddull 


 mynegi barn yn effeithiol ac yn ei 
chefnogi â rhesymau perthnasol 


 arddangos amrywiaeth o adnoddau 
iaith a gafael eithaf da ar ramadeg 
a chystrawen 


 
 


(a) (b) 
8 


(c) 
5 


 arddangos gwybodaeth o'r 
detholiad gan gyflwyno 
ffeithiau perthnasol yn gywir 


 arddangos peth 
dealltwriaeth o gyd-destun 
darn o'r gerdd 


 arddangos peth 
dealltwriaeth o'r prif 
gysyniadau  


 datblygu rhai syniadau 


 defnyddio dyfyniadau 
addas ar adegau 


 cyflwyno rhai dadleuon yn 
synhwyrol 


 
 


(a)(b) 
2 


(c) 
5 
 


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


 cyflwyno'u gwaith yn drefnus 


 arddangos peth ymwybyddiaeth o 
gywair, ffurf a chynulleidfa  


 mynegi barn yn uniongyrchol ac yn 
ei chefnogi â rhesymau 


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


 
 


(a) (b) 
6-7 
(c) 
4 


 arddangos gwybodaeth o 
gynnwys y detholiad drwy 
gyflwyno rhai ffeithiau 
perthnasol 


 egluro rhai agweddau o 
gyd-destun darn o'r gerdd 


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


 dyfynnu o'r testunau'n 
achlysurol 


 cyflwyno dadleuon yn syml 
iawn 


 
(a)(b) 


1 
(c) 
4 
 


 mynegi eu hunain yn glir ar y cyfan 
wrth ysgrifennu testun uniongyrchol 


 arddangos peth ymwybyddiaeth o 
drefn, dilyniant a chywair wrth 
gyflwyno gwaith 


 mynegi barn gan gynnig rhesymau 
uniongyrchol 


 defnyddio ystod o eirfa a 
phatrymau addas 


 
 


(a) (b) 
0-5 
(c) 
0-3 


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


 
 


(a)(b) 
0 


(c) 
0-3 


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


 


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


 /\ /\ /\  o dan wall cystrawennol  


 o o amgylch gwall treiglo 


 _ o dan fân wallau  
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20 marc 
 


 Yn y pennill cyn y dyfyniad: 


 mwynhad diwrnod y gêm genedlaethol 


 mae’n hawdd bod yn Gymro ar ddiwrnod tebyg i hyn – pawb yn bloeddio a phawb yn 
cario baneri lliwgar  


 am i’r tîm fod yn ddyfeisgar ac yn gyflym ac i drechu’r gelyn, sef, Saeson ac i’r dorf 
godi cân (Calon Lân) 


 dymuniad y bardd i’r tîm (y pymtheg) fod yn ddewr. 
 


 Yn y penillion ar ôl y dyfyniad: 


 peth hawdd yw bod yn Gymry undydd 


 pwysleisir dymuniad y bardd yn y pennill olaf; mae ar Gymru ein heisiau yn gyson nid 
yn unig wrth gefnogi’r tîm cenedlaethol am awr fer ar faes bach a chyfyng. 


 


 Yn y dyfyniad dan sylw: 


 rydyn ni’n wamal wrth gefnogi Cymru 


 mae’n bwysig ein bod yn trosglwyddo emosiwn a chyffro’r maes i’n bywyd bob dydd 
fel Cymry 


 newid cywair yn y pedwerydd pennill - rydyn ni’n cefnogi ein gwlad ar y maes 
chwaraeon ond nid ydym yn fodlon pleidleisio dros Gymru 


 rydyn ni’n cefnogi’r tîm ond nid gwŷr y balot. 
 


20 marc 
 


 cerdd gaeth – y llinellau’n cynganeddu 


 tri phennill a’r tair llinell ymhob pennill yn odli 


 cri o’r galon wrth iddo gyfarch ei wlad – ‘wlad’ ond teimlad o anobaith yn y gair ‘o’ 


 gwrthgyferbyniad rhwng hogiau a gwŷr 


 delwedd o fwnci 


 cenhinen yn symbol o Gymru 


 ailadrodd y gair 'eisiau' 


 gellir disgwyl cyfeiriad at sŵn y gynghanedd yn y penillion ac at effaith hyn 


 defnyddio cyflythreniad arbennig i gyfleu neges a dymuniad y bardd. 
 
 (c) 20 marc 
 
  Disgwylir ymateb personol gan gyfeirio at destun y gerdd, sef, Cymru. 
  Ni ddylid ailadrodd y cynnwys na’r arddull. 
  












Sticky Note

Dyfarnwyd 10 allan o 15 am ymateb i destun a 4 allan o 5 am ddefnyddio iaith ysgrifenedig.







Sticky Note

Cryfderau:
· Ceir cyfeiriadau at  nifer o nodweddion arddull y penillion  dan sylw 

Gellir cyfeirio at y canlynol:
- cerdd gaeth – y llinellau’n cynganeddu
- tri phennill a’r tair llinell ymhob pennill yn odli
- cri o’r galon wrth iddo gyfarch ei wlad - wlad ond teimlad o anobaith yn y gair o
- gwrthgyferbyniad rhwng hogiau a gwŷr
- delwedd o fwnci
- cenhinen yn symbol o Gymru
- gellir disgwyl cyfeiriad at sŵn y gynghanedd yn y penillion ac at effaith hyn
- defnyddio cyflythreniad arbennig i gyfleu neges a dymuniad y bardd

· Ymgais i nodi effeithiolrwydd y gwahanol dechnegau
· Mynegir y wybodaeth drwy gyfrwng cyfres o batrymau iaith syml a chywir




Sticky Note

I godi’r marciau dylid:· cynnwys mwy o ddyfyniadau priodol o’r penillion dan sylw i brofi pob pwynt a nodir












Sticky Note

Dyfarnwyd 10 allan 15 am ymateb i destun a 2 allan o 5 am ddefnyddio iaith  ysgrifenedig.



Sticky Note

Cryfderau:· Dilynir y strwythur cywir wrth drafod cynnwys y gerdd yn y drefn gywir; cyn penillion, ar ôl y penillion ac yn y penillion· Yn arddangos gwybodaeth helaeth o’r gerdd gan gyflwyno ffeithiau perthnasol yn gywir. Gellir cyfeirio at y canlynol:Yn y pennill cyn y dyfyniad:- mwynhad diwrnod y gêm genedlaethol- mor hawdd bod yn Gymro ar ddiwrnod tebyg i hyn – pawb yn bloeddio a phawb yn cario baneri lliwgar- am i’r tîm fod yn ddyfeisgar ac yn gyflym i drechu’r gelyn, sef, Saeson ac i’r dorf godi cân (Calon Lân)- dymuniad y bardd i’r tîm fod yn ddyfeisgarYn y penillion ar ôl y dyfyniad:- peth hawdd yw bod yn Gymry undydd- pwysleisio dymuniad y gerdd bod ar Gymru ein heisiau yn gyson nid yn unig wrth gefnogi’r tîm cenedlaethol am awr fer ar faes bach a chyfyngYn y dyfyniad dan sylw:- rydyn yn cefnogi ein gwlad ar y maes chwaraeon ond nid ydym yn fodlon pleidleisio dros Gymru- rydyn ni’n cefnogi’r tîm ond nid gwŷr y ballot- delwedd o fwnci- angen hwyl y maes chwaraeon wrth i ni bleidleisio dros Gymru· Yn crynhoi’r ffeithiau perthnasol a’u cyflwyno’n gywir· Yn mynegi ei hun yn glir ac yn gywir ar y cyfan 







Sticky Note

I godi’r marciau dylid:· manylu wrth ddisgrifio












Sticky Note

Cryfderau 
· Yn trafod y testun yn aeddfed a chytbwys gan ystyried manteision ac anfanteision mynd i brifysgol ar un llaw ac atyniadau teithio ar y llaw arall
· Yn mynegi ei hun yn glir ac yn gywir
· Yn saernïo’r gwaith yn ofalus ac yn llunio paragraffau ystyrlon
· Yn rhoi sylw gofalus i gywair drwy amrywio’r arddull
· Yn arddangos amrywiaeth eang iawn o adnoddau iaith a gafael gadarn ar ramadeg a chystrawen.




Sticky Note

Yn yr enghraifft hon dyfarnwyd 19 allan o 20. 












ADRAN B


Barddoniaeth


4.


 


Darllenwch yn ofalus y penillion canlynol o’r gerdd Diwrnod y gêm genedlaethol gan Myrddin ap 
Dafydd ac yna atebwch y cwestiynau sy’n dilyn:


  


Wlad – o, rhoesem li drosot


  


Ar faes, ond ni rown ni’r fôt;
	 	 Hogiau’r


	


bêl,


	


nid


	


gwŷr


	


balot.


  


Yno yn lle ein holl awen,


  


Dim ond mwnci i godi gwên


  


Âi gân wan a’i genhinen.


  


Y mae eisiau emosiwn,


  


Mae eisiau hwyl y maes hwn


  


A’n hiraeth pan na churwn,


 


(a)


 


Gosodwch y penillion uchod yn eu cyd-destun.


 


[20]


  


Disgrifiwch:


 


•
 yr hyn y mae’r bardd yn ei ddweud cyn y penillion hyn•


 yr hyn y mae’r bardd yn ei ddweud ar ôl y penillion hyn
• yr hyn y mae’r bardd yn ei ddweud yn y penillion hyn.
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3. Gan ysgrifennu’n bersonol, disgrifiwch eich teimladau wrth i chi benderfynu beth ydych 
chi’n mynd i’w wneud ar ôl gadael yr ysgol. [20]


 Ysgrifennwch tua un ochr tudalen.


 Gallwch sôn am:
 • fanteision / anfanteision mynd i brifysgol / coleg 
 • manteision / anfanteision cael swydd llawn amser / mynd i deithio
 • beth ydych chi’n mynd i’w wneud.


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








Sticky Note

Dyfarnwyd 10 allan 15 am ymateb i destun a 2 allan o 5 am ddefnyddio iaith  ysgrifenedig.







Sticky Note

Cryfderau:· Dilynir y strwythur cywir wrth drafod cynnwys y gerdd yn y drefn gywir; cyn penillion, ar ôl y penillion ac yn y penillion· Yn arddangos gwybodaeth helaeth o’r gerdd gan gyflwyno ffeithiau perthnasol yn gywir. Gellir cyfeirio at y canlynol:Yn y pennill cyn y dyfyniad:- mwynhad diwrnod y gêm genedlaethol- mor hawdd bod yn Gymro ar ddiwrnod tebyg i hyn – pawb yn bloeddio a phawb yn cario baneri lliwgar- am i’r tîm fod yn ddyfeisgar ac yn gyflym i drechu’r gelyn, sef, Saeson ac i’r dorf godi cân (Calon Lân)- dymuniad y bardd i’r tîm fod yn ddyfeisgarYn y penillion ar ôl y dyfyniad:- peth hawdd yw bod yn Gymry undydd- pwysleisio dymuniad y gerdd bod ar Gymru ein heisiau yn gyson nid yn unig wrth gefnogi’r tîm cenedlaethol am awr fer ar faes bach a chyfyngYn y dyfyniad dan sylw:- rydyn yn cefnogi ein gwlad ar y maes chwaraeon ond nid ydym yn fodlon pleidleisio dros Gymru- rydyn ni’n cefnogi’r tîm ond nid gwŷr y ballot- delwedd o fwnci- angen hwyl y maes chwaraeon wrth i ni bleidleisio dros Gymru· Yn crynhoi’r ffeithiau perthnasol a’u cyflwyno’n gywir· Yn mynegi ei hun yn glir ac yn gywir ar y cyfan 



Sticky Note

I godi’r marciau dylid:· manylu wrth ddisgrifio












Sticky Note

Dyfarnwyd  9  allan  o 10 am ymateb i destun a 9 allan o 10 am ddefnyddio iaith ysgrifenedig.



Sticky Note

Cryfderau:
· Ymateb personol deallus a phriodol i destun y gerdd
· Wedi datgan barn bendant
· Yn arddangos gwybodaeth gadarn o gynnwys a thema’r gerdd
· Yr ateb wedi’i gynllunio a’i strwythuro’n dda iawn
· Paragraff agoriadol pwrpasol yn datgan barn bendant
· Mae’r mynegiant yn glir a chywir








Sticky Note

I godi’r marc dylid:· dileu mân wallau iaith hwnt ac yma 












ADRAN B


Barddoniaeth


4.


 


Darllenwch yn ofalus y penillion canlynol o’r gerdd Diwrnod y gêm genedlaethol gan Myrddin ap 
Dafydd ac yna atebwch y cwestiynau sy’n dilyn:


  


Wlad – o, rhoesem li drosot


  


Ar faes, ond ni rown ni’r fôt;
	 	 Hogiau’r


	


bêl,


	


nid


	


gwŷr


	


balot.


  


Yno yn lle ein holl awen,


  


Dim ond mwnci i godi gwên


  


Âi gân wan a’i genhinen.


Y mae eisiau emosiwn,
Mae eisiau hwyl y maes hwn
A’n hiraeth pan na churwn,


(c) Rhowch eich ymateb personol i’r gerdd hon a’i phwnc. Peidiwch ag ailadrodd y cynnwys 
na thrafod yr arddull.

























 


 WJEC CBAC Cyf. 
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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. 
 
 Gan ysgrifennu’n bersonol, disgrifiwch eich teimladau wrth i chi benderfynu beth 


rydych chi’n mynd i’w wneud ar ôl gadael yr ysgol. 
 
 Gallwch sôn am: 
 
  fanteision / anfanteision mynd i brifysgol / coleg 
  manteision / anfanteision cael swydd llawn amser / mynd i deithio 
  beth ydych chi’n mynd i’w wneud. 
 


 
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 


 
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 


 
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 


 
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 


 
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 


 
0-6 


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


 
 Dylid defnyddio’r symbolau canlynol wrth farcio’r cwestiwn hwn: 
 
  /\ /\ /\  o dan wall cystrawennol  


  o o amgylch gwall treiglo 
  _ o dan fân wallau  
  












Sticky Note

Dyfarnwyd 11 allan o 15 am ymateb i destun a 4 allan o 5 am ddefnyddio iaith ysgrifenedig.







Sticky Note

Cryfderau:
· Dilynir y strwythur cywir wrth drafod cynnwys y gerdd yn y drefn gywir; cyn y
penillion, ar ôl y penillion ac yn y penillion 
· Yn arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda o gynnwys y gerdd. Gellir cyfeirio at y canlynol:
Yn y pennill cyn y dyfyniad:
- mwynhad diwrnod y gêm genedlaethol
- mor hawdd bod yn Gymro ar ddiwrnod tebyg i hyn  – pawb yn bloeddio a phawb yn cario baneri lliwgar
- am i’r tîm fod yn ddyfeisgar ac yn gyflym i drechu’r gelyn, sef, Saeson ac i’r dorf godi cân (Calon Lân)
- dymuniad y bardd i’r tîm fod yn ddyfeisgar
Yn y penillion ar ôl y dyfyniad:
- peth hawdd yw bod yn Gymry undydd
- pwysleisio dymuniad y gerdd bod ar Gymru ein heisiau yn gyson nid yn unig wrth gefnogi’r tîm cenedlaethol am awr fer ar faes bach a chyfyng
Yn y dyfyniad dan sylw:
- rydyn yn cefnogi ein gwlad ar y maes chwaraeon ond nid ydym yn fodlon pleidleisio dros Gymru
- rydyn ni’n cefnogi’r tîm ond nid gwŷr y ballot
- delwedd o fwnci
- angen hwyl y maes chwaraeon wrth i ni bleidleisio dros Gymru

· Yn gosod darn o’r gerdd yn ei gyd-destun llenyddol yn gywir
· Yn mynegi’r wybodaeth yn glir a chywir gan ddefnyddio cyfres o batrymau iaith syml a geirfa bwrpasol
· Yn arddangos amrywiaeth helaeth o adnoddau iaith a gafael dda ar gystrawen




Sticky Note

I godi’r marciau dylid· osgoi gwallau treiglo yn benodol 



















































Sticky Note

Dyfarnwyd 15 allan o 20.



Sticky Note

Cryfderau:· Yn trafod y testun yn synhwyrol a chytbwys drwy ystyried manteision prifysgol· Yn mynegi ei hun yn ddeallus, yn glir ac yn ofalus· Yn amrywio’r arddull · Yn arddangos amrywiaeth helaeth o adnoddau iaith







Sticky Note

I godi’r marc dylid:· datblygu pwyntiau wrth ystyried mynd i brifysgol· cynllunio’r gwaith drwy gynnwys paragraffau penodol· osgoi gwallau treiglo yn benodol   












Sticky Note

Dyfarnwyd 11 allan o 15 am ymateb i destun a 4 allan o 5 am ddefnyddio iaith ysgrifenedig.







Sticky Note

Cryfderau· Disgrifir nifer o nodweddion arddull y penillion dan sylw Gellir cyfeirio at y canlynol:- cerdd gaeth – y llinellau’n cynganeddu- tri phennill a’r tair llinell ymhob pennill yn odli- cri o’r galon wrth iddo gyfarch ei wlad - wlad ond teimlad o anobaith yn y gair o- gwrthgyferbyniad rhwng hogiau a gwŷr- delwedd o fwnci- cenhinen yn symbol o Gymru- gellir disgwyl cyfeiriad at sŵn y gynghanedd yn y penillion ac at effaith hyn- defnyddio cyflythreniad arbennig i gyfleu neges a dymuniad y bardd· Mynegir y wybodaeth yn glir ac arddangosir gafael dda ar gystrawen







Sticky Note

I godi’r marciau dylid:· cynnwys enghreifftiau a dyfyniadau o’r penillion dan sylw wrth nodi’r gwahanol dechnegau· osgoi mân wallau iaith












ADRAN B


Barddoniaeth


4.


 


Darllenwch yn ofalus y penillion canlynol o’r gerdd Diwrnod y gêm genedlaethol gan Myrddin ap 
Dafydd ac yna atebwch y cwestiynau sy’n dilyn:


  


Wlad – o, rhoesem li drosot


  


Ar faes, ond ni rown ni’r fôt;
	 	 Hogiau’r


	


bêl,


	


nid


	


gwŷr


	


balot.


  


Yno yn lle ein holl awen,


  


Dim ond mwnci i godi gwên


  


Âi gân wan a’i genhinen.


  


Y mae eisiau emosiwn,
Mae eisiau hwyl y maes hwn
A’n hiraeth pan na churwn,


(b) Nodwch arddull y penillion uchod. Rhowch eich barn am effaith y technegau hyn. [20]


Dylech nodi:
• mesur y gerdd
• hyd y llinellau
• yr odl
• gwahanol dechnegau fel 


-   delweddau
-   cyflythreniad
-   iaith
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ADRAN B 
 
Barddoniaeth 
 
C.4 Cyfanswm 60 marc 
 
 Bydd yr ymgeiswyr yn: 
 


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


 
 


(a) (b) 
12-15 


 
 


(c) 
 


8-10 


 arddangos gwybodaeth 
fanwl o'r detholiad 


 gosod darn o'r gerdd yn 
ei gyd-destun llenyddol 
yn fanwl gywir 


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


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


 datblygu ac ehangu 
syniadau yn drefnus 


 defnyddio dyfyniadau'n 
bwrpasol 


 cyflwyno dadleuon 
gwreiddiol gan ymateb 
yn aeddfed 


 
 


(a)(b) 
5 
 
 


(c) 
8-10 


 


 mynegi eu hunain yn 
ddeallus, yn glir ac yn gywir  


 cynllunio eu gwaith yn fanwl a 
gofalus 


 rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf 
a chynulleidfa drwy amrywio'r 
arddull yn briodol 


 mynegi barn yn glir ac yn 
cefnogi'r farn honno trwy 
resymu craff 


 arddangos amrywiaeth eang o 
adnoddau iaith a gafael dda 
iawn ar ramadeg a 
chystrawen 


 
 


(a) (b) 
11 
(c) 
7 


 arddangos gwybodaeth 
dda o'r detholiad 


 gosod darn o'r gerdd yn 
ei gyd-destun llenyddol 
yn gywir 


 crynhoi ffeithiau 
perthnasol a'u 
cyflwyno'n gywir a 
chydlynol 


 arddangos dealltwriaeth 
o'r cysyniadau gan 
ymresymu'n ddeallus 


 datblygu ac ehangu'r prif 
syniadau yn drefnus 


 defnyddio dyfyniadau 
perthnasol 


 cyflwyno dadleuon 
deallus gan ymateb yn 
briodol 


 
 


(a)(b) 
4 


(c) 
7 
 


 mynegi eu hunain yn glir ac 
yn gywir  


 cynllunio'u gwaith yn ofalus 


 rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf 
a chynulleidfa drwy amrywio'r 
arddull  


 mynegi barn yn glir ac yn ei 
chefnogi â rhesymau 
perthnasol 


 arddangos amrywiaeth 
helaeth o adnoddau iaith a 
gafael dda ar ramadeg a 
chystrawen 
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(a) (b) 
9-10 
(c) 
6 


 arddangos gwybodaeth 
helaeth o'r detholiad 


 arddangos dealltwriaeth 
helaeth o gyd-destun  darn 
o'r gerdd 


 crynhoi ffeithiau perthnasol 
a'u cyflwyno'n gywir  


 arddangos dealltwriaeth o'r 
prif gysyniadau  


 datblygu'r prif syniadau'n 
drefnus 


 defnyddio dyfyniadau 
addas 


 cyflwyno dadleuon yn 
ddeallus  


 
 


(a)(b) 
3 


(c) 
6 


 mynegi eu hunain yn glir ac yn 
gywir wrth ysgrifennu  


 cynllunio'u gwaith yn ofalus 


 rhoi sylw i gywair, ffurf a 
chynulleidfa drwy amrywio peth ar 
yr arddull 


 mynegi barn yn effeithiol ac yn ei 
chefnogi â rhesymau perthnasol 


 arddangos amrywiaeth o adnoddau 
iaith a gafael eithaf da ar ramadeg 
a chystrawen 


 
 


(a) (b) 
8 


(c) 
5 


 arddangos gwybodaeth o'r 
detholiad gan gyflwyno 
ffeithiau perthnasol yn gywir 


 arddangos peth 
dealltwriaeth o gyd-destun 
darn o'r gerdd 


 arddangos peth 
dealltwriaeth o'r prif 
gysyniadau  


 datblygu rhai syniadau 


 defnyddio dyfyniadau 
addas ar adegau 


 cyflwyno rhai dadleuon yn 
synhwyrol 


 
 


(a)(b) 
2 


(c) 
5 
 


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


 cyflwyno'u gwaith yn drefnus 


 arddangos peth ymwybyddiaeth o 
gywair, ffurf a chynulleidfa  


 mynegi barn yn uniongyrchol ac yn 
ei chefnogi â rhesymau 


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


 
 


(a) (b) 
6-7 
(c) 
4 


 arddangos gwybodaeth o 
gynnwys y detholiad drwy 
gyflwyno rhai ffeithiau 
perthnasol 


 egluro rhai agweddau o 
gyd-destun darn o'r gerdd 


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


 dyfynnu o'r testunau'n 
achlysurol 


 cyflwyno dadleuon yn syml 
iawn 


 
(a)(b) 


1 
(c) 
4 
 


 mynegi eu hunain yn glir ar y cyfan 
wrth ysgrifennu testun uniongyrchol 


 arddangos peth ymwybyddiaeth o 
drefn, dilyniant a chywair wrth 
gyflwyno gwaith 


 mynegi barn gan gynnig rhesymau 
uniongyrchol 


 defnyddio ystod o eirfa a 
phatrymau addas 


 
 


(a) (b) 
0-5 
(c) 
0-3 


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


 
 


(a)(b) 
0 


(c) 
0-3 


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


 


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


 /\ /\ /\  o dan wall cystrawennol  


 o o amgylch gwall treiglo 


 _ o dan fân wallau  
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20 marc 
 


 Yn y pennill cyn y dyfyniad: 


 mwynhad diwrnod y gêm genedlaethol 


 mae’n hawdd bod yn Gymro ar ddiwrnod tebyg i hyn – pawb yn bloeddio a phawb yn 
cario baneri lliwgar  


 am i’r tîm fod yn ddyfeisgar ac yn gyflym ac i drechu’r gelyn, sef, Saeson ac i’r dorf 
godi cân (Calon Lân) 


 dymuniad y bardd i’r tîm (y pymtheg) fod yn ddewr. 
 


 Yn y penillion ar ôl y dyfyniad: 


 peth hawdd yw bod yn Gymry undydd 


 pwysleisir dymuniad y bardd yn y pennill olaf; mae ar Gymru ein heisiau yn gyson nid 
yn unig wrth gefnogi’r tîm cenedlaethol am awr fer ar faes bach a chyfyng. 


 


 Yn y dyfyniad dan sylw: 


 rydyn ni’n wamal wrth gefnogi Cymru 


 mae’n bwysig ein bod yn trosglwyddo emosiwn a chyffro’r maes i’n bywyd bob dydd 
fel Cymry 


 newid cywair yn y pedwerydd pennill - rydyn ni’n cefnogi ein gwlad ar y maes 
chwaraeon ond nid ydym yn fodlon pleidleisio dros Gymru 


 rydyn ni’n cefnogi’r tîm ond nid gwŷr y balot. 
 


20 marc 
 


 cerdd gaeth – y llinellau’n cynganeddu 


 tri phennill a’r tair llinell ymhob pennill yn odli 


 cri o’r galon wrth iddo gyfarch ei wlad – ‘wlad’ ond teimlad o anobaith yn y gair ‘o’ 


 gwrthgyferbyniad rhwng hogiau a gwŷr 


 delwedd o fwnci 


 cenhinen yn symbol o Gymru 


 ailadrodd y gair 'eisiau' 


 gellir disgwyl cyfeiriad at sŵn y gynghanedd yn y penillion ac at effaith hyn 


 defnyddio cyflythreniad arbennig i gyfleu neges a dymuniad y bardd. 
 
 (c) 20 marc 
 
  Disgwylir ymateb personol gan gyfeirio at destun y gerdd, sef, Cymru. 
  Ni ddylid ailadrodd y cynnwys na’r arddull. 
  

























Sticky Note

Dyfarnwyd  9  allan  o 10 am ymateb i destun a 9 allan o 10 am ddefnyddio iaith ysgrifenedig.



Sticky Note

Cryfderau:
· Ymateb personol deallus a phriodol i destun y gerdd
· Wedi datgan barn bendant
· Yn arddangos gwybodaeth gadarn o gynnwys a thema’r gerdd
· Yr ateb wedi’i gynllunio a’i strwythuro’n dda iawn
· Paragraff agoriadol pwrpasol yn datgan barn bendant
· Mae’r mynegiant yn glir a chywir








Sticky Note

I godi’r marc dylid:· dileu mân wallau iaith hwnt ac yma 











