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Perfformiad yr holl ymgeiswyr ar draws y cwestiynau

Teitl y cwestiwn N Sgôr gymedrig GS Marc uchaf Ff H Cynnig %
1 370 20.2 7.8 40 50.5 100
2 369 20.1 7.5 40 50.2 99.7
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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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Sticky Note

Yn yr enghraifft hon yn y cwestiwn hwn dyfarnwyd 5 allan o 10 am ddisgrifio’r cynnwys a 4 allan o 10 am ddefnyddio iaith ysgrifenedig.



Sticky Note

Cryfderau:· yn arddangos gwybodaeth briodol o’r stori· yn arddangos dealltwriaeth o gynnwys y stori· yn mynegi ei hun yn glir ac yn gywir ar y cyfan· yn defnyddio ystod o eirfa a phatrymau addas a pheth gafael ar ramadeg a chystrawen







Sticky Note

I godi’r marc dylid:· manylu ar gynnwys y stori· sicrhau bod y ffeithiau’n llifo· datblygu’r ffeithiau a nodir yn drefnus· dileu’r gwallau iaith yn gyffredinol ac yn benodol y patrymau brawddegol
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ADRAN B – Trawsieithu 
 
Cwestiwn 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 ar 
y ffeithiau a nodir yn y darn. 
 
Gellir cyfeirio at: 
 
 sut mae ffonau symudol wedi newid dulliau pobl wrth siarad â’i gilydd 
 yr ymchwil ar ddiogelwch ffonau 
 y peryglon i iechyd plant 
 yr hyn mae llywodraethau yn ei wneud 
 peryglon diogelwch plant – y ffeithiau a’r ystadegau 
 cyfeiriadau at beryglon bwlian, defnyddio’r we, wrth gerdded y ffordd 
 agwedd ddihitio rhieni 
 yr hyn y dylai rhieni ei wneud i warchod eu plant. 
 
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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Gradd AA3 – Ysgrifennu 


 
 


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 helaeth o adnoddau iaith a gafael dda iawn ar 


ramadeg a chystrawen 


 
 


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 


 
 


20-25 


 mynegi eu hunain yn glir ac yn gywir 
 cynllunio 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 


 
 


14-19 


 mynegi eu hunain yn glir ac yn gywir wrth ysgrifennu 
 cyflwyno gwaith yn eitha gofalus 
 rhoi sylw i gywair, ffurf a chynulleidfa drwy amrywio’r arddull  
 mynegi barn ac yn ei chefnogi â rhesymau perthnasol 
 arddangos gafael dda ar adnoddau iaith, gramadeg a chystrawen 


 
 


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 rhesymau dilys 
 defnyddio ystod o eirfa a phatrymau addas a pheth gafael ar ramadeg a 


chystrawen 


 
 


0-7 


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


 
  












Sticky Note

Gofynnir i ymgeiswyr ddadansoddi arddull darn penodol yn y stori.Gellir cyfeirio at:· y ddeialog rhwng Non a’i ffrind – y brawddegau byr, cwta - sgwrsio’n rhwydd a naturiol. Nodwedd amlwg iawn yn y darn· yr awdur yn cyfuno arddull sgwrsio ac arddull naratif· y defnydd o ffurfiau llafar, megis, ma· gallu’r awdur i gyfleu cymeriad Non drwy gyfrwng sgwrsio· holl nodweddion yr awdur yn y stori – iaith anffurfiol, defnyddio deialog, amrywio hyd y brawddegau, amrywio ffurf y berfau cryno a’r ffurfiau cwmpasog a’r arfer o dorri brawddegau cyn eu gorffen







Sticky Note

Yn yr enghraifft hon dyfarnwyd 9 allan o 10 am ddadansoddi’r arddull ac 8 allan o 10 am ddefnyddio iaith ysgrifenedigCryfderau:· Ceir cyfeiriadau at nifer o nodweddion arddull y darn· Ymgais i ddadansoddi effeithiolrwydd  y nodweddion arddull· Parodrwydd i fynegi barn wrth drafod y gwahanol dechnegau· Defnyddir dyfyniadau yn gywir ac yn bwrpasol· Rhoi'r sylw i gywair drwy amrywio’r arddull



Sticky Note

I godi’r marc dylid:· ychwanegu at y dyfyniadau a ddefnyddir i brofi pob sylw· osgoi ambell wall cystrawennol
















3 

























Sticky Note

Gofynnir i ymgeiswyr ddisgrifio’r hyn sy’n digwydd i Non yn y stori Pwy Fyth a Fyddai’n Fetel.Yn yr enghraifft hon dyfarnwyd 9 allan o 10 am ddisgrifio cynnwys y stori ac 8 allan o 10 am ddefnyddio iaith ysgrifenedig.



Sticky Note

Cryfderau:· Yn arddangos gwybodaeth eang a manwl-gywir o gynnwys y stori· Yn crynhoi ffeithiau perthnasol wedi’u cyflwyno’n gywir a chydlynol· Yn arddangos dealltwriaeth gadarn o gynnwys y stori· Yn mynegi ei hun yn glir a chywir· Yn saernïo’r gwaith yn ofalus· Yn arddangos gafael gadarn ar ramadeg a chystrawen







Sticky Note

I godi’r marc dylid:· osgoi’r gwallau treiglo yn benodol 
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TAG CYMRAEG AIL IAITH 


CYNLLUN MARCIO – CA5 


HAF 2015 


ADRAN A – Y Stori Fer 


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


Yn y stori Pwy Fyth a fyddai’n Fetel, gan Mihangel Morgan, mae’r awdur yn 
sôn am Non.  Disgrifiwch yr hyn sy’n digwydd iddi yn y stori hon. 


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


 y cymeriadau yn y stori – Non, y prif gymeriad, ei gŵr Jac, Andy, ei
chariad a Mari, ei ffrind


 Non yn ceisio twyllo ei gŵr drwy gael perthynas gydag Andy
 hanes y robot, Keflusker – hanes prynu’r robot yn erbyn cyngor Andy ond


Jac yn gwrthod benthyg arian i brynu peiriant gwell
 disgrifiad o’r hyn y gallai’r peiriant ei wneud – bron popeth! – y sgrin yng


nghanol ei fol, yn gallu coluro wyneb Non, yn gallu ffonio, yn ymateb i holl
ddyheadau Non ond yn sydyn mae’r robot yn gwrthod ufuddhau ac yn
gwneud pethau nad ydy Non wedi dymuno iddo eu gwneud


 Non yn cael sioc drydanol ac yn cael braw ac yn sylweddoli ei bod wedi’i
chloi yn yr ystafell a neb i’w helpu


 y peiriant yn sydyn yn dechrau siarad fel person ac yn mynegi’i
deimladau. Jac sydd wedi rhaglennu’r peiriant a Jac nawr sy’n siarad ac
yn cyfleu ei deimladau; drwy gyfrwng y peiriant; mae Jac yn gwybod am
Andy ac yn gwybod bod Non wedi ceisio ei dwyllo


 hanes Jac yn penderfynu gadael Non a mynd i ffwrdd
 awgrym yn y llinell olaf bod Non yn cael ei lladd wrth i’r peiriant ffrwydro
 stori llawn dychan – cyfeiriadau at sut y delia’r Llywodraeth â’r henoed
 stori gywrain yn amlinellu hanes Non a’i phechod.
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Y Stori Fer 
 


Gradd AA2 (i)(ii) Gradd AA3(i)(ii) 


 
(i)(ii) 
8-10 


 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 


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


 datblygu ac ehangu syniadau yn 
drefnus 


 defnyddio dyfyniadau yn gywir ac 
yn bwrpasol 


 cyflwyno dadleuon gwreiddiol gan 
ymateb yn aeddfed ac yn 
dreiddgar 


 
(i)(ii) 
8–10 


 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 


 
(i)(ii) 


7 


 arddangos gwybodaeth fanwl o'r 
testunau 


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


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


 datblygu ac ehangu syniadau yn 
drefnus 


 defnyddio dyfyniadau perthnasol 
 cyflwyno dadleuon gwreiddiol gan 


ymateb yn ddeallus 


 
(i)(ii) 


7 


 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 


Gradd AA2 (i)(ii) Gradd AA3(i)(ii) 


 
(i)(ii) 


6 


 arddangos gwybodaeth helaeth o'r 
testunau 


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


 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 


 
(i)(ii) 


6 


 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 
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Gradd AA2 (i)(ii) Gradd AA3(i)(ii) 


 
(i)(ii) 


5 


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


 arddangos dealltwriaeth o'r prif 
gysyniadau 


 datblygu ac ehangu rhai syniadau 
 defnyddio dyfyniadau addas ar 


adegau 
 cyflwyno rhai dadleuon yn 


uniongyrchol 


 
(i)(ii) 


5 


 mynegi eu hunain yn 
eitha clir a chywir 


 cynllunio gwaith yn 
eitha gofalus 


 arddangos 
ymwybyddiaeth o 
gywair 


 arddangos gafael dda 
ar adnoddau iaith, 
gramadeg a chystrawen 


 


 
(i)(ii) 


4 


 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 


 
(i)(ii) 


4 


 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 


 


 
(i)(ii) 
0-3 


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


 
(i)(ii) 
0-3 


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


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 peryglon sy’n wynebu plant wrth ddefnyddio ffonau symudol;


 (b) eich ymateb chi i’r erthygl.


 Ni ddylid cyfieithu’r testun.


 mobile phones – ffonau symudol;
 communicating – cyfathrebu;
 amazed – wedi’u syfrdanu;
 scientists – gwyddonwyr;
 harmless – ddim yn beryglus;
 research – ymchwil;
 risks – peryglon;
 evidence – tystiolaeth;
 waves – tonnau;
 to cause – achosi;
 brain tumours – tiwmor ar yr ymennydd;
 skulls – penglogau;
 cells – celloedd;
 absorb – amsugno;
 radiation – pelydriad;
 to ban – gwahardd;
 Environment Agency – Asiantaeth yr Amgylchedd;
 industry – diwydiant; 
 reduce – lleihau;
 safety – diogelwch;
 survey – arolwg;
 unsuitable – anaddas;
 injured – cael ei anafu;
 social media – gwefannau cymdeithasol.
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ⓗ WJEC CBAC Cyf.


MOBILE PHONES


Mobile phones have changed our way of life.
Whenever an older member of a family talks of different ways of communicating such as sending 
letters, children are totally amazed. Mobile phones have changed the way we live.


Research and evidence
To some scientists, mobile phones are more dangerous than cigarettes; to others they are harmless. 
Recent research indicates that using mobile phones is safe. However, we don’t know the long-term 
risks. In April 2012, research did not find clear evidence that radio waves from mobile phones 
caused brain tumours or any type of cancer.


Health risks to children
Children are thought to be at a higher health risk from the use of mobile phones. This is because 
their skulls and cells are still growing and tend to absorb radiation more easily.


What do governments say?
  • The UK Department of Health recommends that children under 16 should use mobile phones 


for short, essential calls only;
  • The French government has banned advertising of mobile phones to children under 14 and is 


banning mobile phones in schools;
  • The European Environment Agency has called for governments, industry and the public to 


adopt measures to reduce children’s use of mobile phones;
  • The Israeli government has recommended an education programme to alert pupils to the 


dangers of mobile phone use.


Safety issues for children
Many parents give their children mobile phones for safety reasons. However mobile phones are 
more than just a phone these days. A recent survey showed that 58% of parents admit that they 
don’t keep an eye on what their children (under 10) are actually using their mobile phones for. 
Children may be looking at unsuitable content on the internet, or being bullied via the mobile.


Figures suggest using a mobile phone puts children at greater risk of being injured or killed in a 
road accident. By the age of 12, 25% of children admit to texting and going on social media sites 
on mobile phones when crossing the road.


What should parents do?
Environmental Agencies urge parents to discuss with their children the risks of using mobile 
phones.


DIWEDD Y PAPUR












Sticky Note

Disgwylir bod ymgeiswyr yn:·	deall cynnwys erthygl Saesneg ac ymateb yn Gymraeg·	defnyddio iaith yn y cywair priodol wrth ymateb ac wrth drawsieithuYn y cwestiwn hwn yn benodol disgwylir ymatebion i’r ddwy ran a pharodrwydd i ddatgan barn ar y ffeithiau a nodir.



Sticky Note

Yn gyffredinol yn y cwestiwn hwn mae cywirdeb iaith yn holl bwysig i ennill graddau uwch.Gellir cyfeirio at:· sut mae ffonau symudol wedi newid dulliau pobl wrth siarad â’i gilydd· yr ymchwil ar ddiogelwch ffonau· y peryglon i iechyd plant· yr hyn mae llywodraethau yn ei wneud· peryglon diogelwch plant – y ffeithiau a’r ystadegau· cyfeiriadau at beryglon bwlian, defnyddio’r  we, wrth gerdded ar y ffordd· agwedd ddihitio rhieni· yr hyn y dylai rhieni wneud i warchod eu plant







Sticky Note

Yn yr enghraifft hon dyfarnwyd 33 allan o 40 (Gradd A)Nodweddion Gradd AMae ymgeiswyr yn:· mynegi eu hunain yn aeddfed, yn glir ac yn gywir· saernïo eu gwaith yn fanwl a gofalus· rhoi sylw gofalus i gywair, ffurf a chynulleidfa drwy amrywio’r arddull yn sensitif· mynegi barn yn hyderus a grymus· arddangos amrywiaeth eang iawn o adnoddau iaith a gafael gadarn ar ramadeg a chystrawen



Sticky Note

Cryfderau:· Wedi deall neges a chynnwys y darn· Yn ymateb yn aeddfed i’r ffeithiau a nodir· Yn trafod cynnwys y darn ac yn barod i ddatgan barn yn gyson. Dywedir hoffwn gael y cyfle i rannu fy marn· Wedi cynllunio’r gwaith yn ofalus gan ddefnyddio cyfres o baragraffau wrth drafod y gwahanol ffeithiau ac ymateb iddynt· Iaith raenus a chywir gan amrywio amserau’r ferf a’r cymalau· Arddangosir amrywiaeth eang o adnoddau iaith a gafael sicr ar batrymau iaith
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I godi’r marc dylid:· osgoi mân wallau iaith hwnt ac yma – sillafu, a threiglo’n benodol
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Sticky Note

Yn yr enghraifft  hon yn y cwestiwn hwn dyfarnwyd 6 allan o 10 am drafod yr arddull a 5 allan o 10 am ddisgrifio’r iaith ysgrifenedig.



Sticky Note

Cryfderau:· Cyfeiriadau at  nodweddion arddull y darn· Parodrwydd i fynegi barn wrth nodi’r gwahanol nodweddion· Defnyddio dyfyniadau yn briodol · Yn mynegi ei hun yn eithaf clir a chywir· Yn arddangos gafael dda ar adnoddau iaith
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I godi’r marc dylid:· cynnwys mwy o ddyfyniadau i brofi pob pwynt · dileu’r gwallau iaith yn gyffredinol
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ⓗ WJEC CBAC Cyf.


ADRAN A


Y Stori Fer


1. (i) Yn y stori, Pwy Fyth a Fyddai’n Fetel, gan Mihangel Morgan, mae’r awdur yn sôn am Non.
Disgrifiwch yr hyn sy’n digwydd iddi yn y stori hon. [20]


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


- Wel mi ddweda i hyn wrthot ti, gallasai Andy fod wedi cael peiriant gwell i mi na’r hen un 
Llydewig ’ma. Dyna’i faes e ti’n gweld. Ow!
- Be sy’n bod?
- Mae’r peiriant twp ’ma wedi gwthio pensil i mewn i’m llygad i!
- Dyw e ddim yn gyfarwydd ag amlinelliad dy wyneb eto, mae’n debyg. Wyt ti’n iawn, Non?
- Ydw, ond mi fydd fy llygad yn goch!
- Gwisga dy sbectols tywyll.
- Does dim dewis ’da fi, diolch i’r hen dun ’ma.
Gwranda, Mari, mae’n llygad i’n rhedeg, mi welaf i di am hanner awr wedi dau, iawn?
- O’r gorau ’te, hwyl.
- Diolch, hwyl.
Gwthiodd Non y fraich fetel i ffwrdd o’i hwyneb a chododd ar ei heistedd yn y gwely eto.
- Cer nôl, meddai hi wrth y peiriant.
- Cer nôl, ond symudodd e ddim.
- Keflusker X, sa nôl! Ond safodd y peiriant yn stond.
- Beth yn y byd…?
Plygodd Non i bwyso’r botwm cywiro.
- Aw! Aeth sioc o drydan drwy’i braich.
- O, beth yn y byd sydd wedi mynd o’i le ar y peiriant melltigedig ’ma nawr? O be wna i? Mi wn i. 
Keflusker X, ffônia Mr Andy, os gweli di’n dda.
Arhosodd Non am y clic arferol ond chlywodd hi’r un.
- O, gobeithio bod y ffôn yn gweithio o leia. Ffônia Mr Andy, fe roddais i’r rhif i ti bwy noson!
Arhosodd am y clic eto ac fe’i clywodd y tro hwn, ond melltithiodd hi’r peiriant dan ei gwynt.
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TAG CYMRAEG AIL IAITH 


CYNLLUN MARCIO – CA5 


HAF 2015 


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 ddeialog rhwng Non a’i ffrind – y brawddegau byr, cwta – sgwrsio’n
rhwydd a naturiol.  Nodwedd amlwg iawn yn y darn


 yr awdur yn cyfuno arddull sgwrsio ac arddull naratif
 y defnydd o ffurfiau llafar – ‘ma
 gallu’r awdur i gyfleu cymeriad Non drwy gyfrwng sgwrsio
 holl nodweddion arddull yr awdur yn y stori – iaith anffurfiol, defnyddio


deialog; amrywio hyd y brawddegau; amrywio ffurf y berfau – y ffurfiau
cryno a’r ffurfiau cwmpasog a’r arfer o dorri brawddegau cyn eu gorffen.


Disgwylir cyfeiriadau at enghreifftiau penodol yn y darn dan sylw. 
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Y Stori Fer 
 


Gradd AA2 (i)(ii) Gradd AA3(i)(ii) 


 
(i)(ii) 
8-10 


 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 


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


 datblygu ac ehangu syniadau yn 
drefnus 


 defnyddio dyfyniadau yn gywir ac 
yn bwrpasol 


 cyflwyno dadleuon gwreiddiol gan 
ymateb yn aeddfed ac yn 
dreiddgar 


 
(i)(ii) 
8–10 


 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 


 
(i)(ii) 


7 


 arddangos gwybodaeth fanwl o'r 
testunau 


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


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


 datblygu ac ehangu syniadau yn 
drefnus 


 defnyddio dyfyniadau perthnasol 
 cyflwyno dadleuon gwreiddiol gan 


ymateb yn ddeallus 


 
(i)(ii) 


7 


 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 


Gradd AA2 (i)(ii) Gradd AA3(i)(ii) 


 
(i)(ii) 


6 


 arddangos gwybodaeth helaeth o'r 
testunau 


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


 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 


 
(i)(ii) 


6 


 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 
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Gradd AA2 (i)(ii) Gradd AA3(i)(ii) 


 
(i)(ii) 


5 


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


 arddangos dealltwriaeth o'r prif 
gysyniadau 


 datblygu ac ehangu rhai syniadau 
 defnyddio dyfyniadau addas ar 


adegau 
 cyflwyno rhai dadleuon yn 


uniongyrchol 


 
(i)(ii) 


5 


 mynegi eu hunain yn 
eitha clir a chywir 


 cynllunio gwaith yn 
eitha gofalus 


 arddangos 
ymwybyddiaeth o 
gywair 


 arddangos gafael dda 
ar adnoddau iaith, 
gramadeg a chystrawen 


 


 
(i)(ii) 


4 


 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 


 
(i)(ii) 


4 


 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 


 


 
(i)(ii) 
0-3 


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


 
(i)(ii) 
0-3 


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


ADRAN A


Y Stori Fer


1. (i) Yn y stori, Pwy Fyth a Fyddai’n Fetel, gan Mihangel Morgan, mae’r awdur yn sôn am Non.
Disgrifiwch yr hyn sy’n digwydd iddi yn y stori hon. [20]


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


- Wel mi ddweda i hyn wrthot ti, gallasai Andy fod wedi cael peiriant gwell i mi na’r hen un 
Llydewig ’ma. Dyna’i faes e ti’n gweld. Ow!
- Be sy’n bod?
- Mae’r peiriant twp ’ma wedi gwthio pensil i mewn i’m llygad i!
- Dyw e ddim yn gyfarwydd ag amlinelliad dy wyneb eto, mae’n debyg. Wyt ti’n iawn, Non?
- Ydw, ond mi fydd fy llygad yn goch!
- Gwisga dy sbectols tywyll.
- Does dim dewis ’da fi, diolch i’r hen dun ’ma.
Gwranda, Mari, mae’n llygad i’n rhedeg, mi welaf i di am hanner awr wedi dau, iawn?
- O’r gorau ’te, hwyl.
- Diolch, hwyl.
Gwthiodd Non y fraich fetel i ffwrdd o’i hwyneb a chododd ar ei heistedd yn y gwely eto.
- Cer nôl, meddai hi wrth y peiriant.
- Cer nôl, ond symudodd e ddim.
- Keflusker X, sa nôl! Ond safodd y peiriant yn stond.
- Beth yn y byd…?
Plygodd Non i bwyso’r botwm cywiro.
- Aw! Aeth sioc o drydan drwy’i braich.
- O, beth yn y byd sydd wedi mynd o’i le ar y peiriant melltigedig ’ma nawr? O be wna i? Mi wn i. 
Keflusker X, ffônia Mr Andy, os gweli di’n dda.
Arhosodd Non am y clic arferol ond chlywodd hi’r un.
- O, gobeithio bod y ffôn yn gweithio o leia. Ffônia Mr Andy, fe roddais i’r rhif i ti bwy noson!
Arhosodd am y clic eto ac fe’i clywodd y tro hwn, ond melltithiodd hi’r peiriant dan ei gwynt.












Sticky Note

 Yn yr enghraifft hon yn y cwestiwn hwn dyfarnwyd marc o 21 allan o 40 (Gradd C)Nodweddion Gradd CMae ymgeiswyr yn:· mynegi eu hun yn glir ac yn gywir· cynllunio eu gwaith yn ofalus· rhoi sylw i gywair, ffurf a chynulleidfa drwy amrywio arddull yn briodol· mynegi barn yn effeithiol ac yn glir ac yn ei chefnogi â thystiolaeth berthnasol· arddangos amrywiaeth o adnoddau iaith a gafael dda ar ramadeg a chystrawen



Sticky Note

Cryfderau:· Wedi deall cynnwys yr erthygl ac wedi ymateb yn bersonol· Wedi cynnwys nifer o ffeithiau priodol· Yn barod i ddatgan barn bersonol wrth drafod y ffeithiau. Dywedir,er enghraifft, Yn fy marn i· Ar y cyfan mae’r mynegiant yn glir a chywir· Arddangosir amrywiaeth o adnoddau iaith a gafael dda ar gystrawen







Sticky Note

I godi’r marc dylid:· sicrhau y cyfeirir  yn fanylach at rai o’r ffeithiau· osgoi gwallau iaith yn gyffredinol gan gynnwys gwallau treiglo, camsillafu a ffurfiau berfol 











